
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

............................................. 
 

  ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําป พ.ศ. 2561
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 และมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 และเสนอนายอําเภอ
ศรีสัชนาลัย ตรวจสอบ เพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยพิจารณาใหความเห็นชอบ นั้น   

  บัดนี้ ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย ไดพิจารณาเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เรียบรอยแลว ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย            
ท่ี  สท 0023.4/9194 ลงวัน ท่ี   14  กันยายน  2561 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติ เทศบาล          
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 วรรคสาม เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว              
จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลตั้งแตวันท่ี  1   ตุลาคม  
พ.ศ. 2561 เปนตนไป จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    18   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                                          ( นางรุงอรุณ  คําโมง )                                                                    
                                                      นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสียว

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสียว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
หาดเสียวอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเสียวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 72,710,666.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 50,009,243.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 26,194,591.58 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 247,200.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 5,566,934.18 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 61,473,287.59 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,899,771.19 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 779,081.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,559,601.70 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 223,648.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,611,282.70 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 29,399,903.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,083,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 48,448,229.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,499,420.52 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,617,281.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,262,326.73 บาท

งบลงทุน จํานวน 324,900.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,744,301.42 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,083,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 324,800.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหาดเสียว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,033,830.75 2,930,000.00 3,100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,118,994.00 1,298,000.00 1,333,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,104,817.97 5,150,000.00 5,150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,492.00 51,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 8,291,134.72 9,429,000.00 9,643,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 29,263,806.13 31,071,000.00 31,357,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 29,263,806.13 31,071,000.00 31,357,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 29,381,749.00 33,000,000.00 33,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 29,381,749.00 33,000,000.00 33,000,000.00

รวม 66,936,689.85 73,500,000.00 74,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,329,427.77 15,746,860.00 16,333,818.00

งบบุคลากร 23,443,865.00 26,534,650.00 26,650,050.00

งบดําเนินงาน 17,014,981.50 23,328,290.00 23,453,032.00

งบลงทุน 3,243,013.50 2,874,200.00 2,758,100.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 25,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 4,774,371.13 4,991,000.00 4,805,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 62,805,658.90 73,500,000.00 74,000,000.00

รวม 62,805,658.90 73,500,000.00 74,000,000.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,676,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,535,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,173,152

แผนงานสาธารณสุข 3,436,600

แผนงานเคหะและชุมชน 12,411,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,184,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,330,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,908,130

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,333,818

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 74,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,138,800 1,757,720 3,654,760 12,551,280

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,620 0 0 2,848,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,290,180 1,757,720 3,654,760 9,702,660

งบดําเนินงาน 2,956,000 723,000 1,152,000 4,831,000

    ค่าตอบแทน 142,000 47,000 202,000 391,000

    ค่าใช้สอย 1,690,000 475,000 560,000 2,725,000

    ค่าวัสดุ 500,000 190,000 370,000 1,060,000

    ค่าสาธารณูปโภค 624,000 11,000 20,000 655,000

งบลงทุน 119,300 135,000 40,000 294,300

    ค่าครุภัณฑ์ 119,300 135,000 40,000 294,300

                                             รวม 10,214,100 2,615,720 4,846,760 17,676,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 2,551,320 0 0 2,551,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,551,320 0 0 2,551,320

งบดําเนินงาน 480,000 5,000 498,680 983,680

    ค่าตอบแทน 135,000 0 0 135,000

    ค่าใช้สอย 190,000 5,000 238,680 433,680

    ค่าวัสดุ 65,000 0 260,000 325,000

    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 0 0 90,000

                                             รวม 3,031,320 5,000 498,680 3,535,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,080,280 2,332,000 0 3,412,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,080,280 2,332,000 0 3,412,280

งบดําเนินงาน 1,233,000 4,292,172 30,000 5,555,172

    ค่าตอบแทน 0 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 860,000 1,943,570 30,000 2,833,570

    ค่าวัสดุ 270,000 2,318,602 0 2,588,602

    ค่าสาธารณูปโภค 103,000 0 0 103,000

งบลงทุน 365,700 0 0 365,700

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 365,700 0 0 365,700

งบเงินอุดหนุน 0 3,840,000 0 3,840,000

    เงินอุดหนุน 0 3,840,000 0 3,840,000

                                             รวม 2,678,980 10,464,172 30,000 13,173,152

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 1,035,600 0 1,035,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,035,600 0 1,035,600

งบดําเนินงาน 1,660,000 580,000 2,240,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 1,265,000 450,000 1,715,000

    ค่าวัสดุ 360,000 130,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบลงทุน 21,000 0 21,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 21,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

                                             รวม 2,856,600 580,000 3,436,600



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 789,600 2,225,400 320,200 2,008,440 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 789,600 2,225,400 320,200 2,008,440 0

งบดําเนินงาน 1,209,000 950,000 380,000 2,125,000 20,000

    ค่าตอบแทน 5,000 82,000 0 30,000 0

    ค่าใช้สอย 1,010,000 170,000 150,000 1,350,000 20,000

    ค่าวัสดุ 170,000 698,000 230,000 745,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000 0 0 0 0

งบลงทุน 159,100 1,685,000 0 0 0

    ค่าครุภัณฑ์ 159,100 0 0 0 0

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,685,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 500,000 0 40,000 0

    เงินอุดหนุน 0 500,000 0 40,000 0

                                             รวม 2,157,700 5,360,400 700,200 4,173,440 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 351,300 0 351,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 351,300 0 351,300

งบดําเนินงาน 5,000 828,180 833,180

    ค่าใช้สอย 5,000 828,180 833,180

                                             รวม 356,300 828,180 1,184,480



งานงบ รวม

งบบุคลากร 5,343,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,343,640

งบดําเนินงาน 4,684,000

    ค่าตอบแทน 117,000

    ค่าใช้สอย 2,700,000

    ค่าวัสดุ 1,843,000

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000

งบลงทุน 1,844,100

    ค่าครุภัณฑ์ 159,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,685,000

งบเงินอุดหนุน 540,000

    เงินอุดหนุน 540,000

                                             รวม 12,411,740



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบบุคลากร 0 0 165,500 165,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 165,500 165,500

งบดําเนินงาน 80,000 770,000 40,000 890,000

    ค่าใช้สอย 80,000 770,000 40,000 890,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 240,000 0 275,000

    เงินอุดหนุน 35,000 240,000 0 275,000

                                             รวม 115,000 1,010,000 205,500 1,330,500

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000

                                             รวม 10,000 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 120,000 1,119,130 1,239,130

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 1,119,130 1,239,130

งบดําเนินงาน 1,185,000 2,251,000 3,436,000

    ค่าตอบแทน 0 86,000 86,000

    ค่าใช้สอย 450,000 1,495,000 1,945,000

    ค่าวัสดุ 245,000 265,000 510,000

    ค่าสาธารณูปโภค 490,000 405,000 895,000

งบลงทุน 183,000 50,000 233,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 183,000 50,000 233,000

                                             รวม 1,488,000 3,420,130 4,908,130



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,333,818 16,333,818

    งบกลาง 16,333,818 16,333,818

                                             รวม 16,333,818 16,333,818



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 17,676,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,535,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,173,152

แผนงานสาธารณสุข 3,436,600

แผนงานเคหะและชุมชน 12,411,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,184,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,330,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,908,130

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,333,818

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 74,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาด
เสียว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 74,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
74,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลหาดเสยวปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของ 
เทศบาล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหาดเสียว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสียวมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที่   18   กันยายน  พ.ศ. 2561

 รุ่งอรุณ  คำโมง

               (นางรุ่งอรุณ  คําโมง) 
 

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสียว

เห็นชอบ

                 ศรัทธา  คชพลายุกต์

 
      

( นายศรัทธา  คชพลายุกต์ )

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน

              ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอ ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 1,877,871.00 2,256,506.00 2,185,586.54 2,050,000.00 7.80 % 2,210,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 63,042.95 66,086.75 64,563.90 70,000.00 0.00 % 70,000.00

     ภาษีป้าย 580,242.00 567,458.00 598,039.00 590,000.00 1.69 % 600,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 237,428.00 143,780.00 52,710.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,758,583.95 3,033,830.75 2,900,899.44 2,930,000.00 3,100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 385,760.00 258,804.00 189,756.00 390,000.00 0.00 % 390,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 519,270.00 526,760.00 428,110.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 4,420.00 4,480.00 4,080.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,660.00 1,550.00 2,290.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 46,500.00 52,250.00 44,550.00 50,000.00 4.00 % 52,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 195,725.25 24,656.00 10,380.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 3,000.00 133,800.00 124,600.00 100,000.00 30.00 % 130,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

81,410.00 76,100.00 57,200.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 18,800.00 19,550.00 15,800.00 19,000.00 5.26 % 20,000.00

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:59:19 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 8,691.00 17,409.00 4,221.00 15,000.00 13.33 % 17,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 3,420.00 2,535.00 1,250.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 129,450.00 1,100.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,403,912.65 1,118,994.00 882,237.00 1,298,000.00 1,333,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 4,347,258.00 3,495,004.00 2,073,376.00 4,400,000.00 0.00 % 4,400,000.00

     ดอกเบีย 691,381.44 609,813.97 521,166.70 750,000.00 0.00 % 750,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,038,749.44 4,104,817.97 2,594,542.70 5,150,000.00 5,150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 7,000.00 0.00 190,000.00 1,000.00 900.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 49,318.00 33,492.00 33,848.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,318.00 33,492.00 223,848.00 51,000.00 60,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 565,805.98 475,057.40 384,284.73 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,046,552.08 18,426,808.76 15,607,363.41 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,680,197.41 2,640,023.12 2,270,649.69 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 191,124.51 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ภาษีสุรา 1,423,060.32 1,427,228.92 401,361.10 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,061,014.47 3,442,111.55 4,157,596.75 3,000,000.00 10.00 % 3,300,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 61,764.77 67,969.08 47,036.12 60,000.00 8.33 % 65,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 828,908.36 822,098.30 809,246.79 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,606,424.00 1,962,509.00 1,739,632.00 3,297,000.00 -0.58 % 3,278,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 2,877.20 0.00 2,987.60 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,276,604.59 29,263,806.13 25,611,282.70 31,071,000.00 31,357,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,361,471.00 29,381,749.00 29,399,903.00 33,000,000.00 0.00 % 33,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 16,361,471.00 29,381,749.00 29,399,903.00 33,000,000.00 33,000,000.00

รวมทุกหมวด 53,895,639.63 66,936,689.85 61,612,712.84 73,500,000.00 74,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:59:19 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 74,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,100,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 2,210,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 70,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 600,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 220,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,333,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 390,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 52,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 130,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 80,000 บาท

  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 17,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,150,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 4,400,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 750,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 31,357,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 10,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,300,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,000 บาท
  ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,500,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 3,278,000 บาท
  ประมาณการไว้ตํากว่าประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 33,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 33,000,000 บาท

  ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 535,680 535,680 446,400 726,000 -0.03 % 725,760

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 126,000 126,000 105,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 126,000 126,000 105,000 180,000 0 % 180,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 172,800 207,500 -0.07 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200 1,296,000 1,555,500 0 % 1,555,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,550,240 2,550,240 2,125,200 2,849,000 2,848,620

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,848,337 2,214,180 2,046,220 2,748,720 -1.71 % 2,701,680

เงินประจําตําแหน่ง 363,000 380,400 317,000 473,000 -19.56 % 380,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,040 205,380 180,228 218,280 4.22 % 227,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 863,760 873,720 750,300 897,240 3.43 % 928,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,180 66,780 43,700 66,780 -21.38 % 52,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,356,317 3,740,460 3,337,448 4,404,020 4,290,180

รวมงบบุคลากร 5,906,557 6,290,700 5,462,648 7,253,020 7,138,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

0 0 0 30,000 0 % 30,000

72,000 68,000 60,000 72,000 0 % 72,000

1,800 1,800 2,100 30,000 -33.33 % 20,000

73,800 69,800 62,100 182,000 142,000

228,710.65 145,900 142,060 200,000 -100 % 0

0 0 0 0 100 % 200,000

3,110 10,575 3,250 30,000 233.33 % 100,000

0 0 0 10,000 -100 % 0

0 0 0 10,000 -100 % 0

175,683.9 452,712 381,247 470,000 -14.89 % 400,000

0 0 0 50,000 900 % 500,000

0 0 0 10,000 0 % 10,000

2,316 772 1,927 10,000 0 % 10,000

0 0 0 20,000 0 % 20,000

0 4,080 6,000 10,000 -100 % 0
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 งบดาเนนงาน 

 ค่าตอบแทน 

 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน 
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 ค่าเช่าบ้าน 

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 รวมค่าตอบแทน 

 ค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 

 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 

 รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 

 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม 
 เขาลกษณะรายจายหมวดอน  ๆ

 โครงการการเลือกต้ังงเชิงสมานฉันท์ 
 ในการเลือกต้ังผัูบริหารท้องถ่ิน 
 หรือสมาชิกสภาท้องถิน   

 โครงการรณรงค์การเลือกต้ังผู้ 
 บริหารท้องถินหรือสมาชิกสภาท้องถิน 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 

 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 

 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 

 โครงการจดทาคมอการใหบรการ 
 ประชาชนเกยวกบงานทะเบยนราษฎร 

 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  
เพือความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสียว 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

165,540 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

0 175,810 197,390 200,000 15 % 230,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตังทุกระดับ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,090.36 174,315.59 76,401.84 240,000 -16.67 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 684,450.91 964,164.59 808,275.84 1,320,000 1,690,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,033 83,329.05 56,288 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,576 4,716 3,042 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,379 12,972 12,948 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 49,435 1,230 36,112.5 90,000 -66.67 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,530 3,500 36,200 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 177,767 188,316 169,043 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,890 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,610 64,450 83,800 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 520,330 358,513.05 399,323.5 670,000 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 406,009.28 413,912.82 367,651.95 650,000 -23.08 % 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 34,767.63 41,292.05 41,580.85 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,190.73 6,373.45 5,387.44 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 17,978 15,969 26,452 50,000 -40 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 25,607.52 19,260 16,050 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 491,553.16 496,807.32 457,122.24 814,000 624,000

รวมงบดําเนินงาน 1,770,134.07 1,889,284.96 1,726,821.58 2,986,000 2,956,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ค่าครุภัณฑ์เครืองโทรสาร  แบบใช้
กระดาษธรรมดา 0 0 0 18,000 -100 % 0

 ค่าจัดซือตู้โชว์ไม้สัก 0 0 36,000 36,000 -100 % 0

ค่าครุภัณฑ์เก้าอีทํางาน       0 0 62,900 67,000 -100 % 0

ค่าครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 0 100 % 42,300

ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็ก       0 29,750 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้โชว์ไม้สัก 0 36,000 0 0 0 % 0

ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ PABX  จํานวน 1 
ชุด 0 0 40,000 40,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
แบบปรับมุมสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ  
Network Camera) แบบ 1 ราคาตัว
ละ  54,000.- บาท 
จํานวน 4 ตัว จํานวน 216,000.- บาท 
พร้อมค่าติดตังพร้อมอุปกรณ์การติดตัง 
จํานวน  5,000.- บาท       

0 0 0 221,000 -100 % 0

ค่าจัดซือไมค์ประชุม แบบไร้สาย 
จํานวน 3 ชุด 0 0 0 0 100 % 69,000

ค่าจัดซือลําโพงเอนกประสงค์พร้อม
แอมป์และไมค์ลอยคู่ จํานวน 1 ชุด เพือ
ใช้ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบียยังชีพ
และประชาสัมพันธ์
อืน ๆ ของเทศบาล  

0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ช่อง    0 0 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์เครืองพิมพ์  Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี    0 17,000 0 0 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)       0 0 0 15,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,750 138,900 429,400 119,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงาน 213,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 213,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 213,000 82,750 138,900 429,400 119,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 0

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 25,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 9,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 9,500 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 9,500 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไป 7,899,691.07 8,272,234.96 7,328,369.58 10,693,420 10,214,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,033,317 1,064,640 842,987 1,134,720 10.89 % 1,258,320

เงินประจําตําแหน่ง 161,400 170,400 135,274 170,400 0 % 170,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 276,000 277,680 199,161 289,680 1.49 % 294,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 41,160 21,369 42,000 -16.67 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,717 1,553,880 1,198,791 1,636,800 1,757,720

รวมงบบุคลากร 1,518,717 1,553,880 1,198,791 1,636,800 1,757,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 14,000 23,000 82.61 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,520 4,000 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 3,520 4,000 14,000 28,000 47,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 306,729 259,195 183,485 337,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 2,145 5,125 6,500 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน
เขตเมือง 15,864 3,250 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกียวกับการ
ป้องกันการทุจริต 0 13,264 10,649 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 33,192 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,380 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 24,930 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกียวกับการ
ป้องกันการทุจริต 15,843 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การ
พัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบ  บูรณาการหรืออืนๆ  เพือ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล    

0 0 1,648 7,000 -100 % 0

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี 18,850 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เชือม
โยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2562

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมกฎหมายเพือประชาชน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานประชาสัมพันธ์ 29,484 0 0 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200 5,000 10,100 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 423,307 310,764 225,762 514,000 475,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,101 3,253 21,018 40,000 -25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,315 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 4,285 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,371 50,666 39,195 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,590 47,510 46,050 80,000 -18.75 % 65,000

รวมค่าวัสดุ 148,062 103,744 110,548 227,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 11,290.16 10,257.86 7,694.37 11,000 0 % 11,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,290.16 10,257.86 7,694.37 11,000 11,000

รวมงบดําเนินงาน 586,179.16 428,765.86 358,004.37 780,000 723,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 4 ฟุต
และเก้าอีสํานักงาน 0 6,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 
คัน

0 0 0 0 100 % 40,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซืออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 36,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือตู้ลําโพงเอนกประสงค์
เคลือนที ชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 30,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์หอกระจา
ยข่าว  เพือซ่อมแซมให้กับหอกระจา
ยข่าวในชุมชน

0 0 0 39,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือเลนส์กล้อง DSLR จํานวน 1 
ตัว 19,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดหาเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 28,200

โครงการจัดหาไมค์ไร้สาย จํานวน 1 
เครือง 0 0 0 0 100 % 5,500

โครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอและ
ภาพนิง จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 25,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์   1  ชุด  0 0 0 42,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network
แบบที  1  (27 หน้า/นาที)  

0 0 7,900 7,900 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
สําหรับงานประมวลผล  0 21,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 27,200 7,900 89,500 135,000

รวมงบลงทุน 55,000 27,200 7,900 89,500 135,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,159,896.16 2,009,845.86 1,564,695.37 2,506,300 2,615,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,604,695 1,280,300 1,195,286 2,251,200 -6.94 % 2,095,060

เงินประจําตําแหน่ง 161,400 170,400 142,000 188,400 0 % 188,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,740 1,168,920 1,002,500 1,300,000 0.77 % 1,310,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,360 61,860 41,050 61,300 0 % 61,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,098,195 2,681,480 2,380,836 3,800,900 3,654,760

รวมงบบุคลากร 3,098,195 2,681,480 2,380,836 3,800,900 3,654,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 400 % 100,000

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

ค่าเช่าบ้าน 36,000 41,500 45,900 62,000 29.03 % 80,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,800 1,800 4,500 10,000 20 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 37,800 43,300 50,400 102,000 202,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 317,000 336,000 280,000 336,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 380,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 128,344 73,928 63,638 100,000 -10 % 90,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,000 7,600 14,494 44,000 59.09 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 452,344 417,528 358,132 510,000 560,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 198,610.15 166,189.4 126,004.95 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,250 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 790 1,780 749 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,630 4,514 3,667 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 47,710 6,781 6,185 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 87,730 55,130 21,549 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 339,470.15 236,644.4 158,154.95 385,000 370,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 12,018.24 11,780.7 9,526.21 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,018.24 11,780.7 9,526.21 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 841,632.39 709,253.1 576,213.16 1,017,000 1,152,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 28,500 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  4  ฟุต     
         0 6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)   จํานวน 1  ชุด   

0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล 0 29,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 
1 เครือง 0 0 0 0 100 % 40,000
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จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LEDสี 17,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,000 63,900 0 30,000 40,000

รวมงบลงทุน 17,000 63,900 0 30,000 40,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,800 18,000 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 18,800 18,000 0 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 18,800 18,000 0 20,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,975,627.39 3,472,633.1 2,957,049.16 4,867,900 4,846,760

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 14,035,214.62 13,754,713.92 11,850,114.11 18,067,620 17,676,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 482,330 490,980 432,500 524,760 6.36 % 558,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 14,430 21,480 17,900 21,480 0.09 % 21,500

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 15,000 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 226,160 231,060 201,680 244,400 5.56 % 258,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,494,000 1,496,160 1,260,900 1,514,000 1.09 % 1,530,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 192,000 182,100 137,650 181,380 -8.92 % 165,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,422,420 2,439,780 2,065,630 2,504,020 2,551,320

รวมงบบุคลากร 2,422,420 2,439,780 2,065,630 2,504,020 2,551,320
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 42,000 50,000 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000 60,000 50,000 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 24,000 12,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 39,000 84,000 104,000 135,000 135,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 2,470 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,331 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 276,551.78 125,418.85 195,042.43 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 290,882.78 125,418.85 197,512.43 290,000 190,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,500 2,400 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,240 9,500 0 17,000 -41.18 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 47,030 15,700 0 43,000 -53.49 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 29,920 28,800 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 89,690 56,400 0 95,000 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 56,326.58 51,575.39 38,952.64 70,000 -14.29 % 60,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 16,920.56 16,252.03 12,193.93 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 6,823.32 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,822.74 75,403.02 57,969.89 102,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 500,395.52 341,221.87 359,482.32 622,000 480,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองพิมพ์  Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,700 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 7,700 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,922,815.52 2,781,001.87 2,425,112.32 3,133,720 3,031,320

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดซือถังกักเก็บนําเพือเก็บนํา
หน้าแล้ง  0 46,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือถังเก็บกักนําเพือเก็บนํา
หน้าแล้ง 46,400 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

0 0 0 0 100 % 47,600

โครงการติดตังกระจกโค้งบริเวณทาง
แยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสียว 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการติดตังถังดับเพลิงในชุมชน 48,600 48,600 0 50,000 -2.8 % 48,600

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 0 42,268 10,629 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 44,187 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 7,125 8,780 8,588 20,000 -28 % 14,400

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 10,280 40,000 -9.55 % 36,180

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 11,425 10,458 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจร
เบืองต้นและการบังคับใช้กฎจราจร

0 0 0 50,000 -16.2 % 41,900

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจรเบืองต้นและ
การบังคับใช้กฎจราจร

23,687 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 181,424 156,506 29,497 180,000 238,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,200 38,280 19,300 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 145,049 113,917 98,906 200,000 -25 % 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 48,600 57,525 0 50,000 20 % 60,000

วัสดุอืน 48,000 45,000 50,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 340,849 254,722 168,206 400,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 522,273 411,228 197,703 580,000 498,680

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองปัมจุ่มเทอร์โมพลาสติก
เอนกประสงค์ จํานวน 2 เครือง 8,600 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสูบนํา แบบท่อสูบพญานาค 
จํานวน 4 เครือง 39,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 0 40,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองตรวจวัดปริมาณนําฝน 7,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองตัดถ่างแบบมือโยก 199,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือโซ่เหล็ก 7,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 261,200 40,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 261,200 40,000 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 783,473 451,228 197,703 580,000 498,680

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,706,288.52 3,232,229.87 2,622,815.32 3,718,720 3,535,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 510,765 524,580 464,020 558,780 6.82 % 596,880

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 112,000 134,400 0 % 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 316,860 318,720 272,700 328,160 2.69 % 337,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 10,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 974,025 989,700 858,720 1,033,340 1,080,280

รวมงบบุคลากร 974,025 989,700 858,720 1,033,340 1,080,280

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 615,875 628,500 570,000 790,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 790,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 60,000 -66.67 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 89,470 61,037 38,532 70,000 -71.43 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,520 13,980 18,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 726,865 703,517 626,932 950,000 860,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,903 76,429 47,104 70,000 0 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,128 0 1,975 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,233 69,978 58,501 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 35,485 141,375 31,640 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุการเกษตร 11,210 19,990 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 31,784 28,751 19,892 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,100 17,110 19,970 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 265,843 353,633 179,082 320,000 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,213.38 4,031.69 3,454.74 10,000 -20 % 8,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 61,463.7 49,740.62 44,373.95 60,000 0 % 60,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 32,376.54 31,746.1 23,920.6 36,000 -2.78 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 98,053.62 85,518.41 71,749.29 106,000 103,000

รวมงบดําเนินงาน 1,090,761.62 1,142,668.41 877,763.29 1,376,000 1,233,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  มีระบบฟอก
อากาศ       ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000  
บีทียู  หรือมากกว่า  พร้อมค่าติดตัง
จํานวน  2  เครือง ๆ ละ  32,400.-  
บาท  

0 0 0 64,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 45,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที  10  

0 0 99,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,400 0 99,000 164,800 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณ
สนามเด็กเล่น 0 0 0 0 100 % 315,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 143,563.5 0 0 100 % 50,000

จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมอาคารเทศบาลหลังเดิม อาคาร
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์
บริการประชาชนฯลฯ

135,500 0 0 0 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อ
เติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม 
อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร
ศูนย์บริการประชาชน  ฯลฯ  เพือให้มี
สภาพทีสามารถใช้งานได้ตามปกติ   

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 135,500 143,563.5 0 100,000 365,700

รวมงบลงทุน 180,900 143,563.5 99,000 264,800 365,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,245,686.62 2,275,931.91 1,835,483.29 2,674,140 2,678,980

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,472,640 1,112,440 1,472,160 3.32 % 1,521,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 754,680 599,100 719,550 1.59 % 731,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 90,360 66,600 83,000 -3.61 % 80,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 2,317,680 1,778,140 2,274,710 2,332,000

รวมงบบุคลากร 360,000 2,317,680 1,778,140 2,274,710 2,332,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสียว (ค่าอาหารกลางวัน)

1,405,600 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 38,000 25,435 20,080 30,000 -16.67 % 25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก 0 1,249,500 1,239,700 1,239,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 1,888,570

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0 433,500 430,100 430,100 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,443,600 1,708,435 1,689,880 1,699,800 1,943,570

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,128,761.58 2,399,515.64 1,529,191.3 2,408,670 -3.74 % 2,318,602

รวมค่าวัสดุ 2,128,761.58 2,399,515.64 1,529,191.3 2,408,670 2,318,602

รวมงบดําเนินงาน 3,572,361.58 4,107,950.64 3,219,071.3 4,128,470 4,292,172

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน 0 132,000 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว 12,000 0 0 0 0 % 0
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จัดซือครภัณฑ์โต๊ะทํางานเหล็ก ระดับ 1 
-2 จํานวน 5 ตัว 21,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 4 
เครือง 74,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กทึบ 2 ประตู จํานวน 5 หลัง 20,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ พร้อม
โต๊ะและเก้าอี จํานวน 20 ชุด 347,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เพือจัดซือเครืองเล่นในสนามเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดเสียวและชุมชนในเขตเทศบาลฯ

89,510 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 563,510 132,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 563,510 132,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,139,280 4,082,000 3,952,800 4,016,000 -100 % 0

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 3,840,000

รวมเงินอุดหนุน 4,139,280 4,082,000 3,952,800 4,016,000 3,840,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,139,280 4,082,000 3,952,800 4,016,000 3,840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,635,151.58 10,639,630.64 8,950,011.3 10,419,180 10,464,172
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 20,000 30,000 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 20,000 30,000 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 20,000 30,000 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 20,000 30,000 20,000 50,000 30,000

รวมแผนงานการศึกษา 10,900,838.2 12,945,562.55 10,805,494.59 13,143,320 13,173,152

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 777,668 802,860 707,500 857,640 5.08 % 901,200

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 112,000 134,400 0 % 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 11,540 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 1,745 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,074,068 950,545 819,500 992,040 1,035,600

รวมงบบุคลากร 1,074,068 950,545 819,500 992,040 1,035,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 520 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 520 0 0 20,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 84,000 189,000 171,000 381,320 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 390,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 44,832.5 23,675 13,525 60,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,272 32,416 3,140 60,000 0 % 60,000

โครงการ Bike and walk friendly 
city @ หาดเสียว 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการคาร์บอนตํา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม
และปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ 13,175 0 0 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 45,611 0 0 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 49,760 44,295 50,000 0 % 50,000

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 5,587 0 0 0 0 % 0

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครอง
ชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ทีมีภัยพิบัติ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเทศบาลตําบลหาดเสียว มุ่งสู่
คาร์บอนตํา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม 56,415 0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในเด็กและเยาวชน 0 0 325 10,000 0 % 10,000

โครงการผลิตนําชีวภาพจากขยะสด เพือ
บําบัดนําเสีย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการผลิตนําชีวภาพเพือบําบัดนําเสีย 
 0 9,999 0 10,000 -100 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับโรค
สัตว์สู่คนในโรงเรียน 16,525 8,700 9,995 10,000 50 % 15,000

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
และแผงลอย 7,869 9,393 8,893 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาตลาดสด 7,725 7,813 8,650 25,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ
ศึกษาดูงาน 0 249,940 288,867 300,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ
ศึกษาดูงาน 198,275 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าทีดูแล
สุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน 385 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด 19,595 0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 94,100 81,520 78,000 100,000 0 % 100,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 27,746 0 54,637 80,000 -62.5 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม TO 
BE NUMBER ONE 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,100 4,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 660,212.5 666,216 681,327 1,351,320 1,265,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,727 89,408 53,110 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 28,538 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 57,079 58,788 37,868 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,800 125,480 82,400 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 246,144 273,676 173,378 360,000 360,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 11,556 12,519 9,630 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,556 12,519 9,630 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 918,432.5 952,411 864,335 1,746,320 1,660,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีโครงเหล็กทีนังบุนวม 0 5,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน 0 0 0 32,400 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขกไม้สัก 0 6,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก 0 3,800 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน บุหนังเทียม มีทีท้าว
แขน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลือน 
จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก 
จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,500 7,900 -100 % 0

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 0 0 2,800 4,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
จํานวน 2 ตัว 0 0 9,600 16,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 6 
ตัว 0 0 9,900 15,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องดิจิตอล ดี เอส แอล อา 
จํานวน 1 เครือง 25,980 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) 

0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี  0 0 0 17,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,980 16,200 28,800 131,300 21,000

รวมงบลงทุน 25,980 16,200 28,800 131,300 21,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 52,500 0 0 140,000 -100 % 0

อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสียวใต้ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสียวเหนือ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 52,500 0 0 140,000 140,000

รวมงบเงินอุดหนุน 52,500 0 0 140,000 140,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,070,980.5 1,919,156 1,712,635 3,009,660 2,856,600
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 269,050 391,920 322,450 400,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,050 19,150 29,610 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 276,100 411,070 352,060 450,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,100 7,900 11,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 22,022 32,975 27,914 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,752 6,545 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 30,874 47,420 39,514 130,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 306,974 458,490 391,574 580,000 580,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิตแบบตัง
พืน พร้อมอุปกรณNประกอบ 0 7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,900 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 7,900 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 306,974 466,390 391,574 580,000 580,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,377,954.5 2,385,546 2,104,209 3,589,660 3,436,600
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 405,129 417,120 370,020 445,600 11.22 % 495,600

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 112,000 134,400 0 % 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 138,480 120,100 144,100 4.09 % 150,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,940 12,750 15,500 -38.06 % 9,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 701,529 710,940 614,870 739,600 789,600

รวมงบบุคลากร 701,529 710,940 614,870 739,600 789,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 810,500 824,000 675,000 870,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 960,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,552 9,528 8,284 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300 1,100 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 821,352 834,628 683,284 905,000 1,010,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,924 11,575 28,439 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 320 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,843 11,300 2,522 3,000 233.33 % 10,000
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วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 55,080 52,800 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 84,087 77,955 83,761 143,000 170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 16,619.52 19,260 16,050 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,619.52 19,260 16,050 24,000 24,000

รวมงบดําเนินงาน 922,058.52 931,843 783,095 1,072,000 1,209,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซือตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก 
จํานวน 4 ตู้ 0 0 0 0 100 % 31,600

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ขนาด 15000 บีทียู จํานวน 2 ชุด 51,800 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ 12,300 0 0 0 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี  จํานวน  3 
ตัว  0 8,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซือตู้เชือมโลหะขนาดเล็ก 
จํานวน 2 เครือง 0 0 0 0 100 % 10,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัด
คอนกรีต 0 0 14,500 25,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์  18 
นิว 0 0 0 10,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซือชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต 
(slump test) จํานวน 1 ชุด      0 6,500 0 0 0 % 0

จัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม 
ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จํานวน   
2 ชุด (ชุดละ 3 ลูก)  พร้อมเหล็กกระทุ้ง  
จํานวน  2  อัน 

0 14,000 0 0 0 % 0

จัดซือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 8 นิว 0 1,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อ
เข็ง จํานวน 5 เครือง 0 0 0 0 100 % 47,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัดไฟฟ้าแบบมือถือ  0 2,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซือเครืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์
ตัดเหล็ก) จํานวน 1 เครือง 0 0 0 0 100 % 10,000

จัดซือเลือยจิกซอไฟฟ้า 0 3,900 0 0 0 % 0

จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า  0 3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล (ตังโต๊ะ) จํานวน 
2 เครือง

0 0 0 0 100 % 60,000

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที 2 จํานวน 1 ชุด 29,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือกระเช้าไฟเบอร์กลาส 0 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 93,100 65,100 14,500 73,000 159,100

รวมงบลงทุน 93,100 65,100 14,500 73,000 159,100

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,716,687.52 1,707,883 1,412,465 1,884,600 2,157,700

วันทีพิมพ์ : 10/8/2561  13:37:21 หน้า : 30/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 622,719 671,940 541,601 1,072,700 4.07 % 1,116,400

เงินประจําตําแหน่ง 13,500 18,000 15,000 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,083,140 971,400 822,700 988,700 1.85 % 1,007,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 128,160 93,600 71,450 85,100 -1.29 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,847,519 1,754,940 1,450,751 2,164,500 2,225,400

รวมงบบุคลากร 1,847,519 1,754,940 1,450,751 2,164,500 2,225,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 29,600 33,500 30,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,260 2,130 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 33,860 37,760 32,130 77,000 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 25,480 9,990 20,115 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 109,150 11,728 20,384 40,000 75 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,600 42,740 28,570 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 164,230 64,458 69,069 130,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 319,750 269,985 278,400 330,000 6.06 % 350,000

วัสดุก่อสร้าง 144,988 141,765.5 110,500 178,000 5.62 % 188,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 68,030 39,660 11,600 50,000 0 % 50,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 66,796 62,633 71,660 110,000 0 % 110,000

รวมค่าวัสดุ 599,564 514,043.5 472,160 668,000 698,000

รวมงบดําเนินงาน 797,654 616,261.5 573,359 875,000 950,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วมใจ
อุทิศ  (โรงสีตาตุ้ย) หมู่ที 2 ตําบลหาด
เสียว 

0 247,800 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากเดิม) ซอย
บ้านผู้ใหญ่สิทธิ หมู่ที 3 ตําบลหาดเสียว 0 94,700 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากเดิม) ซอย
หนองผักลุง (อ.อนิรุทธิ) หมู่ที 2 ตําบล
หาดเสียว 

0 165,900 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอยเดินขาม 
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสียว 0 250,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอยเทศบาล  
7 (หลังบ้านนายสมพงษ์ ก้านทอง)  หมู่
ที 1 ตําบลหาดเสียว

0 34,200 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอยปศุสัตว์  
หมู่ที 4 ตําบลหาดเสียว 0 0 0 380,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอยหนองผัก
ลุง (ข้างบ้านนายประยูร  ทองปอน)  
หมู่ที 2 ตําบลหาดเสียว 0 0 0 139,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชือมซอยหนอง
เอียน-ถนนพระร่วง หมู่ที 3 ตําบลหาด
เสียว 

0 174,200 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย คสช.(ต่อจาก
เดิม)  หมู่ที 2 ตําบลหาดเสียว 0 242,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ  หมู่ที 5 
ตําบลหาดเสียว 0 0 0 65,800 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีตานาน หมู่
ที 2 ตําบลหาดเสียว 422,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เชือมทางหลวง
หมายเลข  101  หมู่ที 2 ตําบลหาดเสียว 0 0 0 146,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอยปู่ตา หมู่ที 5 
ตําบลหาดเสียว 163,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันโทชูศักดิ  หมู่
ที 5 ตําบลหาดเสียว 222,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง 
(ซอยอาจารย์นิรุต) หมู่ที 2 ตําบลหาด
เสียว

213,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที 2 ตําบลหาดเสียว 0 0 0 100,000 -100 % 0

ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. บริเวณคลอง
โค้ง หมู่ที 5 ตําบลหาดเสียว 0 42,300 0 0 0 % 0

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. ซอยเทศบาล 
9 (ข้างวัดหาดเสียว)  หมู่ที 1 ตําบลหาด
เสียว

494,250 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายนํา 
บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 101
 
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสียว                        
                                     

0 0 0 329,000 -100 % 0

ก่อสร้างเสริมถนน คสล. เชือมซอยนาง
สร้อย หมู่ที 1 ตําบลหาดเสียว 0 53,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างเสริมถนน คสล. ซอยเทศบาล 
11 หมู่ที 4 ตําบลหาดเสียว 0 91,200 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนน
พิศาลดําริ (ข้างบ้านตาเจ็ก) หมู่ที 3 
ตําบลหนองอ้อ (ซึงอยู่ในเขตความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลหาดเสียว)

0 0 0 0 100 % 87,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนน
สายคลองพง (หลังบ้านนายประจวบ) หมู่
ที 1 ตําบลหาดเสียว

0 0 0 0 100 % 292,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชือม
ถนนสายบ้านใหม่ – ป่าไผ่ (สายบ้านนาง
อุทัยวรรณ แก้วตา) หมู่ที 4 ตําบลหาด
เสียว

0 0 0 0 100 % 185,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิน
ขาม (หน้าบ้านตาโนรี) หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสียว

0 0 0 0 100 % 422,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณข้าง
โรงเรียนหาดเสียว หมู่ที 1 ตําบลหาด
เสียว

0 0 0 0 100 % 499,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําถนนสาย
เกิดผล - คลองผักลุง หมู่ที 1 ตําบลหาด
เสียว  

0 310,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ซอยเทศบาล 13  หมู่ที 5 ตําบลหาด
เสียว 

0 201,100 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 9 หมู่ที 4 ตําบลหาด
เสียว  

0 306,300 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
เทศบาล 4 หมู่ที 3 ตําบลหาดเสียว  0 40,500 0 60,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 77,400 0 0 100 % 200,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนน 
คสล. ถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

199,000 0 0 0 0 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภาย
ในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

0 0 0 200,000 -100 % 0
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รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,713,250 2,330,600 0 1,419,800 1,685,000

รวมงบลงทุน 1,713,250 2,330,600 0 1,419,800 1,685,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 957,580 384,371.13 536,501.42 650,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรี
สัชนาลัย 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมเงินอุดหนุน 957,580 384,371.13 536,501.42 650,000 500,000

รวมงบเงินอุดหนุน 957,580 384,371.13 536,501.42 650,000 500,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 5,316,003 5,086,172.63 2,560,611.42 5,109,300 5,360,400

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,000 373,560 268,914 384,200 -25.04 % 288,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 56,940 37,707 51,500 -37.48 % 32,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 282,000 430,500 306,621 435,700 320,200

รวมงบบุคลากร 282,000 430,500 306,621 435,700 320,200

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2.2 โครงการเพิมพืนทีสีเขียวเพือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระ
บรมราชินีนาถ                                    
        

0 12,362 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวย
นําใสเพือเมืองน่าอยู่ 44,428 63,574 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการเพิมพืนทีสีเขียว 0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,300 7,000 9,110 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 45,728 82,936 9,110 135,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 24,450 9,700 51,870 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,490 29,920 3,280 25,000 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 46,593 70,528 70,193 102,000 -21.57 % 80,000

วัสดุการเกษตร 49,400 71,890 36,810 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 143,933 182,038 162,153 237,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 189,661 264,974 171,263 372,000 380,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยา ชนิด
สะพายหลัง จํานวน 2 ตัว 0 0 9,600 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22 
นิว จํานวน 2 เครือง 0 0 13,800 20,400 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,400 30,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 23,400 30,400 0

รวมงานสวนสาธารณะ 471,661 695,474 501,284 838,100 700,200

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,572,000 1,573,680 1,172,974 1,810,560 0 % 1,810,560
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 192,000 185,160 129,500 197,880 0 % 197,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,764,000 1,758,840 1,302,474 2,008,440 2,008,440

รวมงบบุคลากร 1,764,000 1,758,840 1,302,474 2,008,440 2,008,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,400 9,040 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 9,400 9,040 0 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 323,800 346,440 325,200 640,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 900,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 164,250 106,184 312,370 450,000 0 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 488,050 452,624 637,570 1,090,000 1,350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 339,995 463,816 52,737 300,000 -16.67 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 387,980 101,890 780 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 239,473 208,486 215,414 380,000 -21.05 % 300,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 4,000 11,760 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 971,448 785,952 268,931 845,000 745,000

รวมงบดําเนินงาน 1,468,898 1,247,616 906,501 1,965,000 2,125,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 
จํานวน 4 เครืองๆ ละ 9,500 บาท 0 38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองบดย่อยกิงไม้  ใบไม้  
จํานวน  1 เครือง 101,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,500 38,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 101,500 38,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 20,000 20,000 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโรงเรียนหาดเสียววิทยา 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 3,354,398 3,064,456 2,228,975 4,013,440 4,173,440

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 0 20,000 20,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,858,749.52 10,553,985.63 6,703,335.42 11,865,440 12,411,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 284,410 289,800 250,100 303,000 11.65 % 338,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,260 29,040 15,600 29,100 -55.33 % 13,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 321,670 318,840 265,700 332,100 351,300

รวมงบบุคลากร 321,670 318,840 265,700 332,100 351,300

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 321,670 318,840 265,700 352,100 356,300

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติดและกลุ่มเสียง 0 0 0 17,500 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 0 28,430 35,052 50,000 -7.6 % 46,200

โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน 
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสียว 0 51,100 42,560 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสียว 51,240 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับผู้ยาก
ไร้ในเขตเทศบาล 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีตําบล
หาดเสียว

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนใน
เขตเทศบาล   393,510 345,946 495,389 500,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการเยียมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึง
บ้าน 0 43,780 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเยียมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน 49,400 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 41,365 42,740 45,622 60,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 51,980
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โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
เซียนให้กับชุมชน   

12,064 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟืนฟูการ
ทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี / ผู้สูง
อายุ / คนพิการและประชาชนทัวไป 47,374 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ(ต่อยอด) 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 0 49,990 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 594,953 661,986 618,623 847,500 828,180

รวมงบดําเนินงาน 594,953 661,986 618,623 847,500 828,180

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 624,953 661,986 618,623 847,500 828,180

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 946,623 980,826 884,323 1,199,600 1,184,480
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท 134,440 0 71,645 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 134,440 0 71,645 80,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 134,440 0 71,645 80,000 80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าเครืองออกกําลังกาย  0 100,000 0 0 0 % 0

ค่าเครืองออกกําลังกาย สําหรับให้บริการ
ประชาชนในการออกกําลังกายภายใน
ชุมชน 

0 0 0 100,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองออกกําลังกาย  
สําหรับให้บริการประชาชนในการออก
กําลังกายภายในชุมชน

99,330 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,330 100,000 0 100,000 0

รวมงบลงทุน 99,330 100,000 0 100,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 85,000 15,000 35,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 15,000
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อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพือสร้าง
เสริมสุขภาพนักเรียน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 85,000 15,000 35,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 85,000 15,000 35,000 35,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 278,770 185,000 86,645 215,000 115,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ 0 30,000 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีจุดบังไฟเป็นพุทธบูชา 0 0 23,000 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่
กฐินทางนํา แข่งเรือ (เฮือซ่วง) 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้
สูงอายุ 0 29,700 10,085 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทาง
นํา แข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาล
อาหารและงานประเพณีลอยกระทง

699,934 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาดเสียว 0 0 100,000 100,000 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีสรงนําโอยทานสงกรานต์ศรีสัช
นาลัย

50,000 35,000 37,000 50,000 -20 % 40,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย 30,000 55,000 60,000 60,000 16.67 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัย 70,000 70,000 0 90,000 0 % 90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้า
บ้านเฮา 99,230 0 99,115 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 0 36,800 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติหรืออืนๆ

32,520 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 132,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา    
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

0 0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันสําคัญ  
งานทีเกียวกับความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์และอืนๆ

8,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ 
งานทีเกียวกับ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย์ หรืออืน ๆ

0 24,500 14,500 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,152,684 281,000 343,700 560,000 770,000

รวมงบดําเนินงาน 1,152,684 281,000 343,700 560,000 770,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 39,250 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

0 0 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,905.55 175,500 200,000 200,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัช
นาลัย 0 0 0 0 100 % 80,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราช
พิธีต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัช
นาลัยและเทศกาลอาหาร 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่
ย่าและงานกาชาด 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 240,155.55 175,500 200,000 200,000 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 240,155.55 175,500 200,000 200,000 240,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,392,839.55 456,500 543,700 760,000 1,010,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 131,080 131,640 114,100 137,910 3.69 % 143,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 18,750 23,000 -2.17 % 22,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 155,080 155,640 132,850 160,910 165,500

รวมงบบุคลากร 155,080 155,640 132,850 160,910 165,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 40,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 155,080 155,640 132,850 190,910 205,500

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,826,689.55 797,140 763,195 1,165,910 1,330,500

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนํา
ห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 45,000 90,000 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 5,000 10,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 50,000 100,000 120,000 120,000

รวมงบบุคลากร 120,000 50,000 100,000 120,000 120,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 399,222.97 378,000 390,000 480,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 400,000

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

รวมค่าใช้สอย 399,222.97 378,000 390,000 530,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 143,788 60,882 32,699 100,000 -30 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 179,202 153,240 35,907 250,000 -40 % 150,000

วัสดุการเกษตร 0 6,760 12,420 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 322,990 220,882 81,026 375,000 245,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 340,780.51 281,618.78 217,224.63 275,000 9.09 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 205,674.17 173,494.36 153,386.51 190,000 0 % 190,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 546,454.68 455,113.14 370,611.14 465,000 490,000

รวมงบดําเนินงาน 1,268,667.65 1,053,995.14 841,637.14 1,370,000 1,185,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําแบบ
สเตนเลส  ความจุขนาด  2,000 ลิตร 
จํานวน 2 ถัง จํานวน 30,000 บาท

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล
ตําบลหาดเสียว หมู่ที 1 ตําบลหาดเสียว 0 195,800 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 183,000

           -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ปรับ
ปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลหาดเสียว หมู่ที 1 และ 
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพืนบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสียว หมู่ที 2  แผงจําหน่ายสินค้า  ห้อง
นํา รางระบายนําฯลฯ  เพือให้มีสภาพที
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     

0 0 0 183,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินสิงก่อ
สร้าง  เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
อาคารตลาดสดทัง 2 แห่ง  แผนจําหน่าย
สินค้า ห้องนํา ฯลฯ

145,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 145,000 195,800 0 183,000 183,000

รวมงบลงทุน 145,000 195,800 0 213,000 183,000

รวมงานตลาดสด 1,533,667.65 1,299,795.14 941,637.14 1,703,000 1,488,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 308,440 316,200 276,780 335,520 4.94 % 352,080

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 182,700 186,960 164,640 198,720 0 % 198,720

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 498,050 501,240 408,330 508,330 0 % 508,330

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 30,000 36,000 66.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,025,190 1,040,400 879,750 1,078,570 1,119,130

รวมงบบุคลากร 1,025,190 1,040,400 879,750 1,078,570 1,119,130

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,100 520 0 30,000 -66.67 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,800 25,000 13,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 33,900 25,520 13,400 106,000 86,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,076,900 780,000 420,000 890,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 1,310,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนือสัตว์ และการ
ศึกษา
ดูงาน

0 9,500 8,791 50,000 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนือสัตว์ และการ
ศึกษาดูงาน

9,035 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,530 48,730 17,378 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,900 103,532 59,076 95,000 0 % 95,000

รวมค่าใช้สอย 1,113,365 941,762 505,245 1,075,000 1,495,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,940 990 0 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 99,914 19,090 6,800 100,000 -70 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 76,410 0 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 130,380 87,160 46,780 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 520 0 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 234,234 184,170 53,580 505,000 265,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 227,355.59 168,593.32 93,384.64 205,000 -2.44 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 178,573.11 164,702.7 63,728.81 230,000 -13.04 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,319.66 1,284 1,070 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 407,248.36 334,580.02 158,183.45 440,000 405,000

รวมงบดําเนินงาน 1,788,747.36 1,486,032.02 730,408.45 2,126,000 2,251,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองช็อตสุกร  จํานวน 1 เครือง 97,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือเครืองตัดไฟเบอร์ 
จํานวน 1 เครือง 0 0 4,500 5,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองเจีย/ตัด 
แบบมือถือ จํานวน 1 เครือง 0 0 4,500 6,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เชือมไฟฟ้าแบบ
เคลือนที จํานวน 1 เครือง จํานวน 
8,000 บาท 

0 0 0 8,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมลมโรตารี 
จํานวน 1 เครือง 0 0 4,500 6,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านโรตารี 
จํานวน 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท 0 0 8,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,500 0 22,000 35,300 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบลงทุน 97,500 0 22,000 85,300 50,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,911,437.36 2,526,432.02 1,632,158.45 3,289,870 3,420,130

รวมแผนงานการพาณิชย์ 4,445,105.01 3,826,227.16 2,573,795.59 4,992,870 4,908,130

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 380,832.8 392,257.78 0 392,260 6.09 % 416,150

ค่าชําระดอกเบีย 178,433.01 167,008.03 0 167,010 -14.26 % 143,200

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 479,935 484,016 392,911 550,000 0 % 550,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 9,652,600 8,617,600 10,750,000 6.33 % 11,430,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 2,021,600 1,948,800 2,400,000 0 % 2,400,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 50,500 49,500 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 121,880 422,910 5,180 259,980 -20.28 % 207,268
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 221,222.81 330,935.96 263,405.52 347,610 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 0 100 % 62,600

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที (สปสช.) 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 788,000 807,600 810,000 810,000 1.23 % 820,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมงบกลาง 2,224,303.62 14,329,427.77 12,087,396.52 15,746,860 16,333,818

รวมงบกลาง 2,224,303.62 14,329,427.77 12,087,396.52 15,746,860 16,333,818

รวมงบกลาง 2,224,303.62 14,329,427.77 12,087,396.52 15,746,860 16,333,818

รวมแผนงานงบกลาง 2,224,303.62 14,329,427.77 12,087,396.52 15,746,860 16,333,818

รวมทุกแผนงาน 51,321,766.54 62,805,658.9 50,394,678.55 73,500,000 74,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหาดเสียว
อําเภอ ศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 74,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,214,100 บาท
งบบุคลากร รวม 7,138,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,620 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800
.- บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท จํานวน 2 คน  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธาน สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก
เทศมนตรี เดือนละ  6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,500.- บาท จํานวน 2 คน  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500
.- บาท จํานวน 2 คน  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 207,360 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 10,080.-บาท จํานวน 1 คนและทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 1 คน  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,555,500 บาท
     -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  เดือน
ละ 15,840.- บาท รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 12,960
.- บาท  และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.- บาท  จํานวน 10
 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,290,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,701,680 บาท

  - เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 7
 อัตรา ดังนี 
  1. ปลัดเทศบาล       จํานวน  511,440.-บาท
  2. รองปลัดเทศบาล      จํานวน  422,640.-บาท
  3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  470,280.-บาท
  4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ      จํานวน  377,400.-บาท
  5. หัวหน้าฝ่ายปกครอง     จํานวน  382,560,-บาท
  6. นักทรัพยากรบุคคล     จํานวน  194,640.-บาท
  7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน    จํานวน  342,720.-บาท   
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 28
 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 380,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,500 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักการ จํานวน 1 อัตรา
ในสํานักปลัดเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 928,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลือนขันค่าตอบแทน
ทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  6 อัตรา ดังนี  
  1. ผู้ช่วยบุคลากร
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  3. พนักงานวิทยุ 
  4. พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  3  อัตรา   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล  

งบดําเนินงาน รวม 2,956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราวหรือ
ผู้ปฏิบัติราชการอืนอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึงปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีทีมีงานเร่งด่วนหรืออืน ๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่า
บ้านซึงปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถินพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรซึงปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,690,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์สํานัก
งาน ค่าจัดซือหนังสือราชกิจจานุเบกษา ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการผู้พิการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน  หรือค่าจ้าง
เหมาบริการหรืออืน ๆ   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่ารับรอง หรือเลียงรับรอง และพิธีการ ดังนี
     1)  ค่ารับรอง  เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ของเทศบาลหรือรับรองผู้ทีมาเยียมชมกิจการเทศบาล นิเทศ  ตรวจ
งาน จํานวน 60,000 บาท  (ไม่เกิน 1 % ของรายได้จริงในปีงบประมาณ
ทีล่วงมา ทังนีไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม และเงินทีมีผู้
อุทิศให้)
     2)  ค่าเลียงรับรอง  เพือเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  หรือค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน  40,000 บาท
  -  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก     ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียเลียงพยาน และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึก
อบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ทีนายกเทศมนตรีสังให้ไปปฏิบัติราชการและมี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ของสํานักปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที 162
 ลําดับที 8

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินหรือสมาชิก
สภาท้องถิน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการเลือกตัง   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 159 ลําดับ
ที 1 

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564  หน้าที 123    
 ลําดับที 4
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  123 ลําดับ
ที 3 

โครงการจัดทําคู่มือการให้บริการประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ จัดทําคู่มือการ
ให้บริการประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎร   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 164
  ลําดับที 11 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 230,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 162  
 ลําดับที  7

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

จํานวน 20,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 (เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561)หน้าที 7 ลําดับที 12 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
  -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ฯลฯ  เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ค่าปากกา  ดินสอ กระดาษแฟกซ์ 
กระดาษไข  หมึกโรเนียว แฟ้ม กระดาษคาร์บอน ภาพเขียน, แผนที พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ  กระดานดํา  กระดาน
ไวท์บอร์ด นาฬิกาตังหรือแขวน แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ค่านําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ทีใช้ในกิจการของเทศบาลหรือ
อืน ๆ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน
ซ่อมแซมวิทยุประจําที ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครือง
สัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอืน ๆ ทีจําเป็น  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นําดืมไม้กวาด 
นํายาล้างห้องนํา  ผงซักฟอก  แก้วนํา  คูลเลอร์  ถ้วยกาแฟ  หรืออืนๆ เพือ
ใช้สํานักงานเทศบาลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ซึงมีความจําเป็นต้อง ใช้งานซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารของเทศบาล ปรับปรุงประตูทางเข้า–ออก ของเทศบาลและ
ปรับปรุงป้ายหน้าสํานักงานฯ เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระเบืองหรืออืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
  - เป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล
เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี ไขควง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและ
สกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน   เครืองชาร์จแบตเตอรีรถยนต์  ตลับลูก
ปืน  นํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  หรือ
อืนๆ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
  -  เป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเครือง นํามันดีเชล 
นํามันเบนซิน  นํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาลและรถ
จักรยานยนต์ 
หรืออืน ๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดทํา
แผ่นพับ พู่กัน สี รูปถ่ายทีมาจากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป
หรืออืนๆ ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์  หัวพิมพ์แถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์  
หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลหรืออืน ๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 624,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ   
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

 -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ   
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์สํานักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนทีและเพือ
บริการประชาชน   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าจัดส่งโทรเลขธนาณัติบริการ
ส่งเอกสาร ฯลฯ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับอินเตอร์เน๊ต และการสือสารอืนๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกับการใช้
บริการ
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งบลงทุน รวม 119,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง จํานวน 42,300 บาท
  -  เพือจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  
จํานวน  1 เครือง เป็นเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน  ขนาด  32,000 บีทียู มีคุณลักษณะดังนี
  1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 32,000 บีทียู
  2)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
  3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
  4)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุดความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
  5) เครืองปรับอากาศทีมีฟองอากาศ เช่นตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า(Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้ชนิดตังพืนหรือแขวน
  6) มีความหน่วงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร์
  7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที3/2539 (ครัง
ที  57) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดย
ให้พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือถ้า
จํานวน บีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่าถ้า
จํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อ
วัตต์)ผลได้คือค่าEER ถ้าค่าEERสูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
  8)การติดตังเครืองปรับอากาศ
 (1)แบบแยกส่วน ประกอบส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี
 สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว4 เมตร สายไฟฟ้ายาวไม่
เกิน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15เมตรเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ 2561  มกราคม 2561
  - อยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 (เพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที 3/2561) ข้อที 10  หน้าที 12

จัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000 บาท
- โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว  มีรายละเอียด ดังนี
    - ขนาด กว้าง 121.9  x ลึก 66  x สูง 75 ซม.
    - ลินชักด้านขวา 3 ลินชัก ลินชักกลาง 1 ลินชัก
    - พร้อมกุญแจล็อกลินชัก 2 ชุดกุญแจ
    - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
    - ปรากฎใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08  แผนพัฒนาท้องถินสีปี  ประจําปี พ.ศ
. 2561 – 2564  (เพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที 3/2561) ข้อที  11
  หน้าที 14
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือไมค์ประชุม แบบไร้สาย จํานวน 3 ชุด จํานวน 69,000 บาท
- เพือจัดซือไมค์ประชุมแบบไร้สาย จํานวน 3 ชุด รายละเอียด ใน 1 ชุด ๆ
 ละ 23,000 บาท ประกอบด้วย
    - ชุดควบคุม 1 ตัว  ไมค์ประชุมแบบไร้สาย 8 ตัว 
    - ช่วงความถี UHF 590-890MHz
    - หน้าจอแสดงความถีแต่ละชาแนล(ไมค์ประชุม)
    - ก้านไมค์ประชุมยาว 70 cm
    - มีไฟ LED แสดงสถานการทํางานของไมค์
    - ระยะรับส่งสัญญาณไกลสูงสุด 100 เมตร
    - ใช้ถ่าน AA 1.5V 2 ก้อน
    - แบตเตอรรีใช้ได้งานต่อเนือง 6-8 ชัวโมง
    - สามารถใช้ร่วมกัน  3 ชุด (24 ไมค์)
    - ขนาดชุดควบคุม 480x190x45 mm
    - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
    - อยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08  แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
ประจําปี พ.ศ.2561 – 2564 (เพิมเติม  เปลียนแปลง ครังที 3/2561) 
ข้อที  12  หน้าที 14

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,615,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,757,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,757,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,258,320 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล    พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่ง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน          539,160.- บาท
2. ตําแหน่ง หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    389,400.- บาท
3. ตําแหน่ง หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 329,760.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีได้รับเงิน ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง  จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  134,400.-บาท
2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ      18,000.-บาท
3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  18,000.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 294,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลือนขันค่าตอบแทน
ทีปฏิบัติหน้าที  ในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  2  อัตรา  ดังต่อไป
นี
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           144,000.- บาท 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   150,000.- บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  2  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             11,000.- บาท 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์     24,000.- บาท    

งบดําเนินงาน รวม 723,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น   
 1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ  
 2)  ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
 3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
 4)  ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครืองรับสัญญาณต่างๆ
 5)  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางสือต่างๆ จ้างเหมาจัดทํา โปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ฯลฯ 
 6)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง   ทําการอย่างใด
อย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ   ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
 7)  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอืนๆ เพือให้ได้มาซึง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสังการของ กระทรวงมหาดไทยให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี หรืออืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเขตเมือง จํานวน 5,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเขต
เมือง ประจําปี 2562 เช่น ค่าลงพืนทีเก็บข้อมูลพืนฐานจากหมู่บ้านของ อ
สม. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ
.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที  31
  หน้าที  174
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใน
การไปฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  เป็นต้น
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3
 พ.ศ. 2559  

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคม เพือจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล ตําบลหาดเสียว  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ     ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   พ.ศ. 2548 เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561) ลําดับที  14  หน้าที  8

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เชือมโยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2562

จํานวน 20,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคม เพือจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล ตําบลหาดเสียว  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  28
  หน้าที  173

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน การ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561) ลําดับที  13  หน้าที  7
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร       ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที  30
 หน้าที  174

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมา    ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน และกรณีดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ฯลฯ  เป็นต้น  

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิง
พิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี     
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน เสาอากาศวิทยุ ลําโพง  วัสดุทีนําไปใช้กับหอกระจา
ยข่าว และวัสดุอืนๆ  ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็น  ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย หิน ดิน อิฐ
หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบือง และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติ
งาน  หรือเพือนําไปก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล ก๊าส
 นํามันเครือง  นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ     ขาตังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ประชาสัมพันธ์   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผย
แพร่ต่างๆ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี 
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี  
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 11,000 บาท

  -   เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมทีใช้ในราชการของ
เทศบาล ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การสือสารอืนๆ ฯลฯ
 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   

งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
   1) มีมือจับชนิดบิด
   2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี 2561 ของสํานักงบประมาณ ตามหนังสือ ที นร
. 0737.1/ ว 25 ลงวันที 22 ธ.ค. 2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  17 หน้าที  17   
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 
คัน

จํานวน 40,800 บาท

  - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
  1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
     1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี  ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานต์ยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนด
ไว้
     2) ราคากลางทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
     3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี 2561ของสํานักงบประมาณ ตามหนังสือ ที นร.0737.1
/ว 25 ลงวันที 22 ธ.ค. 2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  16 หน้าที  16   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือตู้ลําโพงเอนกประสงค์เคลือนที ชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือตู้ลําโพงเอนกประสงค์เคลือนที ชนิดพกพา     
 จํานวน 1 ชุด
  โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ดังนี 
  1)  ค่าจัดหาตู้ลําโพงเอนกประสงค์เคลือนที ชนิดพกพา
  2) ลําโพงแบบ 2-Ways, ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิว
  3) เป็นตู้แอมป์อเนกประสงค์
  4) พร้อมชุดไมโครโฟน x 2 ตัว
  5) ขาตังลําโพง x 2 ต้น พร้อมสายลําโพง
  6) สามารถเชือมต่อUSB และระบบ Bluetooth หรือ ระบบ Wifi ได้
  7) รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  18 หน้าที  17 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดหาเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 28,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง
  โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ดังนี 
  (1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  (2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  (3) ระดับ SVGA หรือ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
  (4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความสว่างขันตํา
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี 2561 ของสํานักงบประมาณ ตามหนังสือ ที นร
. 0737.1/ ว 25 ลงวันที 22 ธ.ค. 2560
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  13 หน้าที  15

วันทีพิมพ์ : 14/8/2561  15:30:44 หน้า : 14/60



โครงการจัดหาไมค์ไร้สาย จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาไมค์ไร้สาย  จํานวน 1 เครือง
 โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ดังนี 
  1) การปรับคลืนความถีวิทยุ GFSk
  2) ย่านความถี 2.4 GHz (2405-2478MHz)
  3) การตอบสนองความถี 35 Hz - 14KHz +-3dB
  4) สัญญาณ/เสียงรบกวน 76 dB ขึนไป
  5) การบิดเบือน 0.1 % หรือน้อยกว่า
  6) ช่องเสียบสัญญาณเสียง แจ็คมินิขนาด 3.5 มม.
  7) ช่วงการใช้งาน 50 เมตร (164 ฟุต)
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  19 หน้าที  18  

โครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอและภาพนิง จํานวน 1 เครือง จํานวน 25,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอและภาพนิง  จํานวน 1 ชุด
  โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ดังนี 
  1) ขนาดด้ามจับ 61.8 x 48.2 x 161.5 มม.          
  2) ขนาด Gimbal 125.06 x109.15x90.98 มม.               
  3) ช่วงการสันสะเทือน 0.03 องศา     
  4) เชือมต่อผ่าน Bluetooth 4.0 LE  
  5) แบตเตอรี ขนาด 980 mAh        
  6) เป็นอุปกรณ์กันสันสําหรับถ่ายวิดีโอสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ท
โฟนรุ่นทีมีหน้าจอไม่เกิน 5.5 นิว
  7) ทีด้ามจับของตัวอุปกรณ์มีปุ่มสําหรับสังงานครบ ไม่ว่าจะเป็นปุ่มหมุน
กล้องไปตามทิศทางต่างๆ ปุ่มสําหรับถ่ายวีดิโอ ปุ่มถ่ายภาพ และปุ่มสลับ
กล้องหน้า – หลัง
  - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  19 หน้าที  18  

งานบริหารงานคลัง รวม 4,846,760 บาท
งบบุคลากร รวม 3,654,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,654,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,095,060 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 6 อัตรา ดังนี     
1. ผอ.กองคลัง                          จํานวน  453,960.-  บาท
2. หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง   จํานวน  399,400.- บาท
3. หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จํานวน  337,500.- บาท
4. หน.ฝ่ายแผนทีภาษี    จํานวน   391,600.- บาท
5. นักวิชาการการเงินและบัญชี      จํานวน  195,500.-  บาท
6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้           จํานวน  299,100.-  บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน  4  อัตรา   ดังนี
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง       จํานวน  134,400.-   บาท
  2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง          จํานวน    18,000.-   บาท
  3. หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  จํานวน    18,000.-   บาท
  4. หัวหน้าฝ่ายแผนทีภาษี       จํานวน    18,000.-   บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,310,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน จํานวน 9  อัตรา 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1  อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  1  อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2  อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  1  อัตรา
5. ช่างแผนทีภาษี  1  อัตรา
6. เจ้าหน้าทีสํารวจ  2  อัตรา
7. พนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,300 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  5 อัตรา  
   1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  1  อัตรา
   2. ช่างแผนทีภาษี  1  อัตรา
   3. เจ้าหน้าทีสํารวจข้อมูล  2  อัตรา
   4. พนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,152,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาและควบคุมงาน  ในอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น  การถ่ายเอกสารระวางทีดิน การคัดลอกข้อมูลทีดิน เพีอนํา
รูปแปลงทีดินเข้าสู่โปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทํา
แผนทีแม่บท การจัดทําข้อมูลรายละเอียดประจําแปลงทีดิน การจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทังการจ้างเหมาบุคลากรและอืน ๆ เป็น
ต้น    
- ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที  29
  กุมภาพันธ์  2551 
- ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ลําดับที 37 หน้าที 173

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นต้น       
- ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  โต๊ะ  เก้าอี  รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ แฟ้มเก็บเอกสาร  สมุดบัญชี
ต่าง ๆ กระดาษใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่นแก้วนํา ถ้วยกาแฟหรือ
อืนๆ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามันเบ็นซิน
 นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  โฟม  พู่กัน  สี  รูปภาพทีมาจากการล้าง  อัด  ขยาย  ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป  และอืนๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ฯลฯ เป็นต้น  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสือสาร
อืนๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   เป็นต้น  

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครือง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 1  ชุด เป็นเงิน 40,000
.- บาท คุณลักษณะพืนฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี
  1) เป็นหัวพิมพ์ สามารถปรับระดับความหนาบางของสมุดได้อย่าง
อัตโนมัติ เข็มพิมพ์ จํานวน 24  เข็มพิมพ์ 
  2) ความเร็วในการ
พิมพ์ High Speed Draft 510 cpsDraft 300 cps N.L.Q. 150
 cps L.Q. 100 cps ความกว้างในการพิมพ์สูงสุดที 245 mm 94 ตัว
อักษร 
  3) หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 512 Kb
  4) กระแสไฟฟ้า 240 VAC , 50-60 Hz 
  5) การแสดง
ผล LCD with 2 line each with 20charaters push buttons  4
 statud LED
  6) ระบบเชือมต่อมาตรฐาน RS 232 serial, IEEE 1284 parallel
  7)  US สังพิมพ์งานจากโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ( เพิม
เติม  เปลียนแปลง  ครังที 3/2561 ) ลําดับที  9 หน้าที  11

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,031,320 บาท
งบบุคลากร รวม 2,551,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,551,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 558,120 บาท

  -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี 
  1. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  จํานวน 336,360.-บาท
  2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 221,760.-บาท
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 28 มกราคม 2559

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและ
เงินเพิมต่าง ๆ ทีพนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสํานักปลัด
เทศบาล  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิงจํานวน 1 อัตรา   พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,530,500 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน
ทีปฏิบัติหน้าทีในงานป้องกันฯ  รวมจํานวน 13  อัตรา  ดังนี 
  1. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง  จํานวน 3 อัตรา 
  2. พนักงานดับเพลิง    จํานวน 10 อัตรา             

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,200 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีในงานป้องกันฯ  

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.  และอืน ๆ   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ จ้างเหมาวางระบบอินเตอร์เน็ต  หรือจ้างเหมาบริการอืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เป็นต้น  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก  ค่าบริการจอดรถ   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบียเลียงพยาน และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุก
นํา รถกู้ภัย เครืองตัดหญ้าเครืองสูบนําและครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น      

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ค่าปากกา ดินสอ แฟ้ม ภาพเขียน แผนที 
พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ  กระดานดํา กระดาน
ไวท์บอร์ดนาฬิกาตังหรือแขวน  ค่านําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สถานีดับเพลิง  ทีใช้ในกิจการของเทศบาล  หรืออืน ๆ        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  และอุปกรณ์บํารุงรักษา ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสถานีดับเพลิง  เครืองสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอืนๆ ทีจํา
เป็น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ทินเนอร์ สี  
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี ตะปู  ค้อน สว่าน ฯลฯ  เป็นต้น   

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายสําหรับงานป้องกันฯ  เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  

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

-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับอินเทอร์เน็ต และ
การสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
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งานเทศกิจ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าคัดสําเนาเอกสาร ฤชา อากร และอืนๆ ทีเกียวข้องเนืองใน
ทางกระบวนการอัยการและศาล และอืนๆ ทีจําเป็นตามอํานาจหน้าที ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 498,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 498,680 บาท
ค่าใช้สอย รวม 238,680 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

จํานวน 47,600 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตังศูนย์ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที 137
 ลําดับที 1

โครงการติดตังกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสียว จํานวน 50,000 บาท
  - เพือเป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยก เพือติดตังทางแยก  เพือลด
อุบัติเหตุฯ 
ภายในเขตเทศบาล เช่น กระจกมองทางแยก หรือ  อืน ฯลฯ เป็นต้น   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 177
 ลําดับที 8 

โครงการติดตังถังดับเพลิงในชุมชน จํานวน 48,600 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังถังดับเพลิงในชุมชน 
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 178
 ลําดับที 14 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 14,400 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 175
 ลําดับที 3 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 36,180 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้าที 175
 ลําดับที 2 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร
เบืองต้นและการบังคับใช้กฎจราจร

จํานวน 41,900 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎจราจรและ
กฎหมายจราจรเบืองต้นและการบังคับใช้กฎจราจร  เพือให้ความรู้กับเด็ก
และเยาวชนให้ความรู้เกียวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบืองต้นและ
การบังคับใช้กฎจราจร
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 63 ลําดับ
ที 3    

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

  - เพือเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถ
ยนต์ เทศบาล 
เช่น ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี ไขควง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและ
สกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครืองชาร์จแบตเตอรี รถยนต์ ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออืนๆ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
  -  เพือเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน นํามันเครือง นํามันดีเชล 
นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาล รถ
จักรยานยนต์  และรถยนต์ดับเพลิง หรืออืน ๆ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
    - เพือเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ  ทีเกียวกับงานป้องกันฯ 
เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง  นํายาเคมี  ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,678,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,080,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 596,880 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา ดังต่อไปนี
 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน   596,880.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน 1 อัตรา    ดังต่อไปนี
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน   134,400.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน   ดังต่อไปนี
     1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จํานวน     1 อัตรา
     2. คนงานทัวไป     จํานวน     1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่คนงานทัวไป    ดังนี
 1. คนงานทัวไป    จํานวน      1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,233,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 790,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  หรืออบรมให้ความรู้   หรือ
ศึกษาดูงาน ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรทางการศึกษา 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรม  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ทีชํารุดเสีย
หาย  เช่น เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  กล้อง
ถ่ายรูป  ครุภัณฑ์สํานักงาน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  ซอง   ตรายาง  แฟ้ม  กระดานไวท์บอร์ด  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  หรือวัสดุสํานักงานอืนๆ  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าทีจําเป็นของกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หรืออืน ๆ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
       - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีจําเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเทียว  และค่านําดืม สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบล หาดเสียว  หรืออืน ๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทําสนาม
กีฬาในชุมชน หรืออืน ๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ดอกไม้  ไม้ดอก  ไม้
ประดับ  พันธุ์พืช  กระถาง  ต้นไม้  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  หรืออืน ๆ ตามความ
จําเป็นของการเกษตร  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัด
ทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  อัดขยายจากกล้องดิจิตอล  ถ่านกล้องถ่าย
ภาพ  การลงนามถวายพระพร  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD ,หมึกพิมพ์ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆ
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ศูนย์บริการ
ประชาชน และลานกีฬา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังเก่า  ศูนย์บริการประชาชน และลานกีฬา

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต กองการศึกษา  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และศูนย์บริการประชาชน   

งบลงทุน รวม 365,700 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 365,700 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณสนามเด็กเล่น จํานวน 315,700 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 776  ตารางเมตร ตามประมาณ
การของเทศบาลหาดเสียว
  -   ตาม พ.ร.บ. การจัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561) ลําดับที  11  หน้า  6 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ปรับ
ปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาคารศูนย์บริการประชาชน  ฯลฯ  เพือให้มีสภาพทีสามารถใช้
งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,464,172 บาท
งบบุคลากร รวม 2,332,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,332,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,521,000 บาท

 -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนศพด.ทต.หาดเสียว   ดังต่อไปนี
    1. ครู              จํานวน     6   อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 731,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างผู้ทีได้รับค่าตอบแทนตาม
ระเบียบ  พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบแทน  ดังต่อไปนี
    1. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน     6 อัตรา
        -  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา จํานวน  299,000.- บาท
        -  พนักงานจ้างทัวไป  4 อัตรา        จํานวน  432,000.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างผู้ทีได้รับค่า
เงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบฯ  ดังต่อไปนี
  1. ผู้ดูแลเด็ก จํานวน     6 อัตรา
        -  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา จํานวน  32,000.- บาท
        -  พนักงานจ้างทัวไป  4 อัตรา        จํานวน  48,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,292,172 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก   
ค่าใช้สอย รวม 1,943,570 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน จํานวน 25,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงาน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสียว เช่น  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  4   
 หน้า  119

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,888,570 บาท
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  -  เพือจ่ายเป็นตามรายการ ดังนี
        1.  ค่าอาหารกลางวันเด็ก        จํานวน      1,250,000.-    บาท
      -  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
      -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 1/11  ข้อ  2.4 
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับ
ที  1  หน้า  117

        2.  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 425,000.-    บาท
      -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  สือการเรียนการสอน  ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
        -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  8
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับ
ที  2  หน้า  118

        3.  ค่าหนังสือเรียน    จํานวน   37,800.- บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี     
 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
             -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.1

        4.  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน     37,800.- บาท
      -  เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
             -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.2        

        5.  ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน      56,700.- บาท
      -  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5
 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
             -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.3         
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        6.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จํานวน     81,270.- บาท 
      -  เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ทัศนศึกษา การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
             -  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.4

ค่าวัสดุ รวม 2,318,602 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,318,602 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ศูนย์ และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน  

งบเงินอุดหนุน รวม 3,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,840,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน 2 โรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย  (บ้านหาด
สูง)  และโรงเรียนหาดเสียววิทยา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรม  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  4
  หน้า  119
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,856,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,035,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,035,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 901,200 บาท

       -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา
 1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  597,960
.-  บาท
 2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน     303,240.-  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  

งบดําเนินงาน รวม 1,660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

   -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 390,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการงาน
ธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อม และจ้าง
เหมาบริการอืนๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้
ต้องหา ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี และอืนๆ  
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โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสียว จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ Bike and Walk Friendly city @หาดเสียว เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - นายกรัฐมนตรีมีข้อสังการทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2
 เรือง คือ เรืองด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และเพือให้
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบ
ร้อย และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้เทศบาลตําบลหาดเสียวรายงาน
ผลดําเนินการ   ให้จังหวัดตามประเด็นการรณรงค์การปันจักรยาน และ
กิจกรรมปันจักรยาน
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0819.4
/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 33
 หน้าที 152

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 40,000 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1175 ลงวัน
ที 25 เมษายน 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 3/2561) 2564 ลําดับที 16 หน้าที 9

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะเช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 7
 หน้าที 195
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โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน จํานวน 25,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  ตลาดสดดี มี
มาตรฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณ ฯลฯ
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการ  ขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน    ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที 16 มีนาคม 2561
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที  7 มีนาคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 15
 หน้าที 145

โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้า
ในสถานการณ์ทีมีภัยพิบัติ

จํานวน 20,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมการคุ้ม
ครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ทีมีภัยพิบัติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 32
 หน้าที 151

โครงการเทศบาลตําบลหาดเสียว มุ่งสู่คาร์บอนตํา จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลหาด
เสียว มุ่งสู่คาร์บอนตํา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง         (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0819.4
/ว 164 ลงวันที      26 มกราคม 2558
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 5
 หน้าที 193

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 13
 หน้าที 144
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โครงการผลิตนําชีวภาพจากขยะสด เพือบําบัดนําเสีย จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผลิตนําชีวภาพจากขยะ
สด เพือบําบัดนําเสีย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการ   ขยะมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที  18 ตุลาคม 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน    ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 15
 หน้าที 202

โครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน จํานวน 15,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกียวกับ
โรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 11
 หน้าที 143

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารและแผงลอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง          (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
  - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ
. ฉบับที 2) 2550
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 20
 หน้าที 147
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าทีดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าที
ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 3
 หน้าที 140

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน 60,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 25   
 หน้าที 148

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด จํานวน 35,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมสุนัขจรจัด เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า      ค่าเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
  - ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 7
 หน้าที 142

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายทีมีฟอส ค่านํายาพ่นกําจัดยุงลาย ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 4
 หน้า 142
  - ตาม พรบ. เทศบาล 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ
. 2552
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โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     เพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวัน
ที 11 ตุลาคม 2561
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4
 มกราคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 27
 หน้าที 149

โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 30,000 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวัน
ที 5 ธันวาคม 2560
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 17
 หน้าที 146

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่นคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ฯลฯ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  เครืองเขียนต่างๆ แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารสํานักงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อมและอืนๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  นําดืม  แก้วนํา จาน
รอง ถาด ถ้วยชาม  ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ กระติกนํา ถัง
แก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอืนๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท
   -เพือจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง ซึงมีความจําเป็นต้องใช้งานซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสํานักงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และอืนๆ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณา ประชา
สัมพันธ์  จัดทําสือแผ่นพับ รูปถ่ายทีมาจากการล้างอัดขยายจากกล้อง
ดิจิตอล  วิดีโอเทป  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  เอกสารเผยแพร่อืนๆ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง และอืนๆ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

  -   เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสือสาร
อืนๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เป็นต้น 

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
  เพือใช้ในงานธุรการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม มีรายละเอียด
คุณลักษณะพืนฐานไม่น้อยกว่าดังนี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
  - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ จํานวน 20,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม           จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 7,000
.-บาท  
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 6,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน    จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม    จํานวน 6,000.-บาท
3.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน    จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 7,000.-บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 6,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสียวใต้ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
  1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จํานวน 7,000.-บาท
  2.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 6,000.-บาท
  3.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  จํานวน 7,000
.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสียวเหนือ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน    จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม    จํานวน 7,000.-บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 6,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม    จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 7,000.-บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 6,000.-บาท
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อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนทีจัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังนี 
1.โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม    จํานวน 7,000.-บาท
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 7,000.-บาท
3.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  จํานวน 6,000.-บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ งานบริการสาธารณสุขอืน และค่าบริการอืนๆ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครืองพ่นหมอกควัน  เครือง
พ่นยา และอืนๆ เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก หัว
เทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์      กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และ
อืนๆ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจาระบี  นํามัน
เครือง สําหรับ เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองพ่นยา  และอืนๆ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครืองมือแพทย์ เครือง
มือวิทยาศาสตร์    ชุดเครืองมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครืองมือควบคุมสัตว์ และ
เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์  สําหรับควบคุมและป้องกันโรค    ฯลฯ   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,157,700 บาท
งบบุคลากร รวม 789,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 789,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 495,600 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน   495,600.-    บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีได้รับตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง     จํานวน  134,400.- บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน จํานวน 1  อัตรา  ดังต่อไปนี 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน  150,000.- บาท  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้า  พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบแทน  จํานวน 1  อัตรา  ดังต่อไปนี
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน   9,600.- บาท 

งบดําเนินงาน รวม 1,209,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 960,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น  
  1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ  
  2)  ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
  3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  4)  ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครืองรับสัญญาณต่างๆ
  5)  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางสือต่างๆ จ้างเหมาจัดทํา โปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ฯลฯ 
  6)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง   ทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ   ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
  7)  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอืนๆ เพือให้ได้มาซึง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสังการของ กระทรวงมหาดไทยให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี หรืออืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใน
การไปฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  เป็นต้น
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3
 พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน และกรณีดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ฯลฯ  เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิง
พิมพ์ ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี     
 (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้
     ตามปกติ
 (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล ก๊าซ นํามันเครือง  นํามันเบนซิน นํามันจารบี ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
 (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้
     ตามปกติ
 (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ขาตังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ประชาสัมพันธ์   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผย
แพร่ต่างๆ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี 
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกาย เพือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที เช่น เสือคลุม รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ แว่นตากันเศษผง และอืน ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เมาส์ เครืองกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี  
  (1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
  (3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

  -   เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมทีใช้ในราชการของ
เทศบาล ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การสือสารอืนๆ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  

งบลงทุน รวม 159,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก จํานวน 4 ตู้ จํานวน 31,600 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ 4 ลินชัก จํานวน 4 ตู้ๆละ 7,900.-บาท
เป็นเงิน 31,600.- บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี
              - แบบ 4 ลินชัก 
              - มีหูลินชัก 
              - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม พ.ศ.2561
  - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม       ครังที 3/2561  ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08  ข้อที  8
  หน้าที  11

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซือตู้เชือมโลหะขนาดเล็ก จํานวน 2 เครือง จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เชือมโลหะขนาดเล็ก 140 แอมป์ จํานวน 2
 เครืองๆละ 5,000.-บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี
           - กระแสไฟฟ้า   140 แอมป์
    -  แรงดันไฟ 220+/10% Volt
    - ขนาดลวดเชือม 1.0-3.2 มม
  -  เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2561
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม  ครัง
ที 3/2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08  ข้อที  1  หน้าที  10

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครือง จํานวน 47,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าข้อแข็ง จํานวน 5 เครืองๆละ 9,500
.-บาท  เป็นเงิน  47,500.- บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี
          - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครืองยนต์ขนาดไมน้อยกว่า 1.4 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
  -  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ มกราคม พ.ศ.2561
  - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม  ครังที 3/2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08  ข้อที  4  หน้าที  10 
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ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดซือเครืองตัดเหล็ก (ไฟเบอร์ตัดเหล็ก) จํานวน 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดเหล็ก(ไฟเบอร์ตัดเหล็ก) ขนาด 14
 นิว เป็นเงิน 10,000.-บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี
  - 38,000 รอบ/นาที แผ่นเหล็กดัด 355 มม. (14 นิว)
  - เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2561
  - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม  ครังที 3/2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08  ข้อที  5
  หน้าที  10        

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (ตังโต๊ะ) จํานวน 
2 เครือง

จํานวน 60,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 2 เครืองๆละ 30,000.-บาท เป็นเงิน 60,000.- บาท โดย
มี      รายละเอียด ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
   - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึง
หรือดีกว่าดังนี   
  1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน้อย
กว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง   
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า     600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
  -  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
  - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม   
 ครังที 3/2561)  ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08  ข้อที  9  หน้าที  11  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,360,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,225,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,225,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,116,400 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ดังต่อไปนี
 1. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา   จํานวน          295,000.- บาท
 2. ตําแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา  จํานวน          466,000.- บาท
 3. ตําแหน่งวิศวกรโยธา                จํานวน         355,400.-  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลทีได้รับตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  และเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี
  1. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  จํานวน  18,000.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,007,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน จํานวน  8  อัตรา  ดังต่อไปนี
  1. ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ   จํานวน  1  อัตรา
  2. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน  2  อัตรา  
  3. ตําแหน่งคนงาน     จํานวน  5  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้า  พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบแทน  จํานวน 6  อัตรา  ดังต่อไปนี
  1. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน  1  อัตรา  
  2. ตําแหน่งคนงาน    จํานวน  5  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบ ฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็น   
  1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ  
  2)  ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
  3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
  4)  ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครืองรับสัญญาณต่างๆ
  5)  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางสือต่างๆ จ้างเหมาจัดทํา โปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ฯลฯ 
  6)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง   ทําการอย่าง
ใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ   ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
  7)  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอืนๆ เพือให้ได้มาซึง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสังการของ กระทรวงมหาดไทยให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
     -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้อง
หา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออืนๆ ฯลฯ  เป็นต้น  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 698,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

      - เพือเป็นค่าวัสดุเกียวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพือนําไปปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฟิวส์ และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องกับการปรับปรุงซ่อม
แซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว  พร้อมจัดซือและซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 188,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป ท่อระบายนํา คสล. และเครืองมือทํา
งาน  เช่น  ค้อน  เลือย  สิว ใบมีดเครืองตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และ
อืนๆ  ทีจําเป็นในการทํางาน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์
เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี, ยางรถ  ฯลฯ  สําหรับ  รถกระเช้า  รถหก
ล้อ หรืออืนๆ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 110,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน นํามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจาระบี  นํามัน
เครือง ฯลฯ เป็นต้น สําหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออืนๆ    

งบลงทุน รวม 1,685,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,685,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนนพิศาลดําริ (ข้างบ้านตาเจ็ก) หมู่ที 3 
ตําบลหนองอ้อ (ซึงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหาดเสียว)

จํานวน 87,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  165.00  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร หรือตามสภาพพืนทีตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสียวกําหนด  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหาดเสียว)
  - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 3/2561) ลําดับที  ุ6  หน้าที  5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือมถนนสายคลองพง (หลังบ้านนายประจวบ) 
หมู่ที 1 ตําบลหาดเสียว

จํานวน 292,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  570.00  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพืนทีตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสียวกําหนด  (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหาดเสียว)
  - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 3/2561) ลําดับที 3  หน้าที  4  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชือมถนนสายบ้านใหม่ – ป่าไผ่ (สายบ้าน
นางอุทัยวรรณ แก้วตา) หมู่ที 4 ตําบลหาดเสียว

จํานวน 185,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  360.00  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพืนทีตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสียวกําหนด (ตามรายละเอียดแบบ
เทศบาลตําบลหาดเสียว)
  - แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม เปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561) ลําดับที   2   หน้าที   4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินขาม (หน้าบ้านตาโนรี) หมู่ที 1 ตําบล
หาดเสียว

จํานวน 422,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 275.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  825.00  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพืนทีตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสียวกําหนด (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหาดเสียว)
  - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 3/2561) ลําดับที 1 หน้าที 4
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โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณข้างโรงเรียนหาดเสียว หมู่ที 1 ตําบลหาด
เสียว

จํานวน 499,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  960.00  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  หรือตามสภาพพืนทีตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสียวกําหนด (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหาดเสียว)
  -ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 3/2561) ลําดับที 8 หน้าที 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อม
ถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ  เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นต้น    

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย จํานวน 500,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัยใน
การขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล (รายละเอียดตามแบบประมาณการ
แนบท้าย)

งานสวนสาธารณะ รวม 700,200 บาท
งบบุคลากร รวม 320,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน  จํานวน  2  อัตรา  ดังต่อไปนี
  1.  ตําแหน่งคนงานสวนสาธารณะ  จํานวน  1  อัตรา       
  2.  ตําแหน่งคนตกแต่งสวน      จํานวน  1  อัตรา       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,200 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าที   พร้อมทังเงิน   เลือนขันค่าตอบแทน  จํานวน  2  อัตรา  ดังต่อไป
นี
  1.  ตําแหน่งคนงานสวนสาธารณะ  จํานวน  1  อัตรา       
  2.  ตําแหน่งคนตกแต่งสวน      จํานวน  1  อัตรา       

วันทีพิมพ์ : 14/8/2561  15:30:44 หน้า : 44/60



งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยนําใสเพือเมืองน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือใช้จ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และคลอง
สวยนําใสเพือเมืองน่าอยู่ เช่นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ. ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ. ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 6.2 แผน
งานเคหะและชุมชนหน้าที 198 ข้อที 5

โครงการเพิมพืนทีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท
  - เพือใช้จ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการ เพิมพืนทีสีเขียวเช่นค่าอาหาร
และค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ. ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ. ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 6.2 แผน
งานเคหะและชุมชนหน้าที 198 ข้อที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืน เช่น  รถบรรทุกนํา หรืออืนๆ ฯลฯ  เป็นต้น เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูกเหล็ก ตะปู อิฐ และเครือง
มือทํางาน  เช่น  ค้อน  เลือย  สิว ใบมีดเครืองตัดหญ้า กรรไกรตัด
ต้นไม้ และอืน ๆ  ทีจําเป็นในการทํางาน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์
เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี ,ยางรถ  หรืออืนๆ  สําหรับรถบรรทุกนํา  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจาระบี  นํามัน
เครือง  ฯลฯ  เป็นต้น  

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์
พืช กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและอืนๆ ตามความจําเป็นของงานการ
เกษตร  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,173,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,008,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,008,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,810,560 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน จํานวน 16 อัตรา

 1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ  จํานวน  2  อัตรา
 2. คนงานประจํารถขนขยะ  จํานวน  9  อัตรา
 3. คนงานกวาดถนน  จํานวน  5  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 197,880 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน 16 อัตรา
 1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ  จํานวน  2  อัตรา
 2. คนงานประจํารถขนขยะ   จํานวน  9  อัตรา
 3. คนงานกวาดถนน    จํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ     

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ค่าจ้างกําจัดขยะ ค่าจ้าง
เหมาในการทําความสะอาดถนนและตัดหญ้า ค่าจ้างศึกษาในความเหมาะ
สมในการจัดการขยะ   และบริการอืนๆ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง เครืองตัด
หญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 745,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง   นํายาทําความสะอาด  ถังขยะในชุมชน  และเครืองมือทํา
ความสะอาดต่าง ๆ และอืนๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
   -  เพือจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง ซึงมีความจําเป็นต้องใช้งานซ่อมแซม สถานที
กําจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาล และสถานทีอืนๆ     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก  หัว
เทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และ
อืนๆ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าซ  นํามันเบนซิน  นํามันเตา ถ่าน นํามันจาระบี  นํามันเครือง สําหรับ
รถยนต์ขยะ เครืองตัดหญ้าและอืนๆ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เครือง
แบบ  เสือ  กางเกง  ผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  และอืนๆ 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 20,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
อุดหนุนโรงเรียนหาดเสียววิทยา จํานวน 20,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
งานบําบัดนําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายนําและวาง
ท่อระบายนําในเขตเทศบาล  และบริการอืนๆ  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 356,300 บาท
งบบุคลากร รวม 351,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 351,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,300 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อม เงินเลือนขัน
ค่าตอบแทนทีปฏิบัติหน้าทีในงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา ดังนี 
  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างที
ปฏิบัติหน้าทีในงานการพัฒนาชุมชน  ดังนี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน  
จํานวน 2 ตําแหน่ง  
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งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก     
ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆค่าเบียเลียงพยาน  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 828,180 บาท
งบดําเนินงาน รวม 828,180 บาท
ค่าใช้สอย รวม 828,180 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 46,200 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนในพืนทีเทศบาลตําบลหาดเสียว  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 138 ลําดับที 8 

โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสียว จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหาดเสียว    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้าที 157
 ลําดับ 7 

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน เพือเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 161     
 ลําดับที 6 

โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีตําบล
หาดเสียว

จํานวน 30,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในพืนทีตําบลหาดเสียว   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 131 ลําดับ
ที 3 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาล 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 186 ลําดับ
ที 1 

โครงการเยียมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยียมเยือน  ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 155
 ลําดับ 3 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด จํานวน 51,980 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เพือรณรงค์ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรมกลุ่มเสียงและพัฒนาแกนนําเยาวชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในกลุ่มเสียงเสพยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับประชาชน ในเขตเทศบาล  เด็กและเยาวชนโรงเรียน
ในเขตเทศบาล  ห่างไกลจากยาเสพติด   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน          พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564  
หน้า 137 ลําดับที 3 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟืนฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟืนฟูการทอผ้า
ของชุมชนในเขตเทศบาล    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 130 ลําดับ
ที 2 

โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด) จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 132
 ลําดับที 9 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จํานวน 80,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการแข่งขันกีฬา  เยาวชนและประชาชนทัว
ไป  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล  กิจกรรมกีฬาของท้อง
ถิน  กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุก
ประเภท  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  2
  หน้า  128

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพ
ติดให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพือสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพือสร้างเสริมสุขภาพนัก
เรียนให้กับโรงเรียนหาดเสียววิทยา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,010,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบังไฟเป็นพุทธบูชา จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีจุดบัง
ไฟเป็นพุทธบูชา   
เช่น   ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  125  
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่กฐินทางนํา แข่งเรือ (เฮือซ่วง) จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีแห่
กฐินทางนํา แข่งเรือ (เฮือซ่วง)
เช่น  ค่าเรือกฐิน  ค่าตกแต่งเรือกฐิน  ค่าจัดขบวนแห่กฐิน  ค่าใช้จ่ายเกียว
กับสถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124     

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประเพณีรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124  

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสียว จํานวน 200,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาดเสียว  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าช้าง  ค่าแตรวง ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124  

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงนําโอยทานสงกรานต์ศรีสัช
นาลัย

จํานวน 40,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีสรงนําโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย  เช่น  ค่าจัดขบวน
วัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124  
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ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน 70,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย
เช่น  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าจัดการแสดงวัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  125     

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย จํานวน 90,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัย  เช่น        ค่าจัดขบวนวัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124    

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้าบ้านเฮา จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้า
บ้านเฮา เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124    

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติหรืออืนๆ

จํานวน 40,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานที  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  2
  หน้า  122  ข้อ  3
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา    
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา งานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น  จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งาน
วัฒนธรรม หรือโครงการอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานศาสนา อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
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ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานทีเกียวกับ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออืน ๆ

จํานวน 30,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวัน
สําคัญ งานทีเกียวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ เช่น  ค่าเครืองสกการะ ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้อง ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  5
  หน้า  124   

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง       เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ให้กับเทศบาล  ทีเป็นเจ้าภาพ
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน 80,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้า
ไทย ใส่เงิน ทองโบราณให้กับทีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ 
ให้กับทีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ
เทศกาลอาหาร ให้กับทีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัด
สุโขทัย ให้กับทีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย

วันทีพิมพ์ : 14/8/2561  15:30:44 หน้า : 53/60



อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย  ให้กับทีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 205,500 บาท
งบบุคลากร รวม 165,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทังเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน   ดังต่อไปนี
    1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่งเสริมการท่องเทียว    จํานวน     1     อัตรา        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,500 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี
  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน    1   อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าเบียเลียงพยานหรือผู้ต้องหา  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ฯลฯ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเทียว จํานวน 30,000 บาท
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําข้อมูลการท่องเทียว  เช่น  จัดพิมพ์เอกสาร
การท่องเทียว  ศึกษาดูงาน  การส่งเสริมการท่องเทียว  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรม  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
  - ตาม พ.ร.บ. การจัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ลําดับที  7
  หน้า  115

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนัก
อนุรักษ์)

จํานวน 10,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห้องเรียนสี
เขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาด
สูง)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,488,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลือนขันค่าตอบแทน
ทีปฏิบัติหน้าทีในงานตลาดสด จํานวน 1 อัตรา 
  1. คนงานดูแลตลาดสด     จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีใน
งานตลาดสด จํานวน  1 อัตรา 
  1. คนงานดูแลตลาดสด     จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ
 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาด
กลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพืนบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสียว และค่าบริการอืนๆ
 1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ
1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ และค่าบริการอืนๆ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  ซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาลตําบล  หาดเสียว หมู่ที 1 และ ตลาดกลางผลิตผล
ทางการเกษตรและหัตถกรรมพืนบ้านเทศบาลตําบลหาดเสียว หมู่
ที 2  แผงจําหน่ายสินค้า ห้องนํา รางระบายนํา ฯลฯ  เพือให้มีสภาพที
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าเกียวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพือนําไปติดตังหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ  หรือสถาน
ทีอืนๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
  - เพือจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เพือปรับปรุง
อาคาร โครงสร้าง ตลาดสด ทัง 2 แห่ง และอืนๆ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์
พืช กระถางต้นไม้  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว์  อุปกรณ์การ
เกษตร  และอืนๆ ตามความจําเป็นของงานเกษตร เพือปรับปรุง  ภูมิทัศน์
ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานทีอืนๆ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสียว และตลาด
กลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพืนบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสียว  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 190,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสียว และ
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพืนบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสียว  

งบลงทุน รวม 183,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 183,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 183,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ปรับ
ปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสียว หมู่ที 1
 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพืนบ้านเทศบาล
ตําบลหาดเสียว  หมู่ที 2  แผงจําหน่ายสินค้า  ห้องนํา รางระบายนํา และ
สถานทีอืนๆ เพือให้มีสภาพทีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 3,420,130 บาท
งบบุคลากร รวม 1,119,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,119,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 352,080 บาท

  - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา 
  1. สัตวแพทย์ชํานาญงาน     จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 198,720 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา
  1. คนงานทัวไป      จํานวน   1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,330 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลือนขันค่าตอบ
แทน จํานวน 4 อัตรา   
 1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์     จํานวน   1  อัตรา
 2. คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์    จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน  4
 อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
  1. คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์ จํานวน   3  อัตรา
  2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์                    จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  

ค่าใช้สอย รวม 1,495,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,310,000 บาท
  1.1 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการฆ่าและชําแหละ
สุกร และค่าบริการอืนๆ  
  1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการอืนๆ 
  1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ และค่าบริการอืนๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนือสัตว์ และการ
ศึกษา
ดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การฆ่าสัตว์ และจําหน่ายเนือสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลําดับที 6
 หน้าที 141

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 95,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น  ซ่อมแซมเครืองลวกและปันขน เครืองทําสลบสุกร รอกและ
เครน ซองบังคับสุกร เครืองปันไฟสํารอง ฯลฯ  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าเกียวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพือนําไปติดตังหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของโรงฆ่าสัตว์  หรือสถานทีอืนๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
  - เพือจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เพือปรับ
ปรุงกลุ่มอาคารโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์ และสถานทีอืนๆ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ชุดน๊อตยึดใบปันขน
สุกร ใบปันขนสุกร  สกรูหัวกลมคอเหลียม แหวนสปริง น๊อต แกนเพลาลูก
กลิงด้านติดมอเตอร์ แกนเพลาลูกกลิงด้านไม่ติดมอเตอร์ ลูกปืน เฟืองโซ่
คู่ ซีนกันนํามันเครืองลวกและปันขน และอืนๆ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
ไฮดรอลิก  นํามันเบนซิน  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน  นํามันจาระบี  นํามัน
เครือง สําหรับเครืองลวกและปันขน ซองบังคับสุกร  เครืองตัดหญ้า    และ
อืนๆ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์
พืช กระถางต้นไม้  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว์  อุปกรณ์การ
เกษตร  และอืนๆ ตามความจําเป็นของงานเกษตร เพือปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และสถานทีอืนๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสียว
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสียว 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาด
เสียว 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ปรับ
ปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  ห้องนํา  อาคารที
พักคนงาน  ระบบบําบัดนําเสีย ฯลฯ เพือให้มีสภาพทีใช้งาน ได้ตามปกติ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,333,818 บาท
งบกลาง รวม 16,333,818 บาท
งบกลาง รวม 16,333,818 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 416,150 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา
กู้เงิน  เลขที 1041/48/2555 ลงวันที 11 มกราคม  2555 ซึงนําไปก่อ
สร้างอาคารตลาดสดเทศบาล  
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 143,200 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา
กู้เงิน เลขที 1041/48/2555  ลงวันที 11 มกราคม  2555 ซึงนําไปก่อ
สร้างอาคารตลาดสดเทศบาล   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 550,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตังแต่
เดือน ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562  รวม 12 เดือน   

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,430,600 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7 ชุมชน  
ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า135 ลําดับ
ที 1 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการ จํานวน 7 ชุมชน  
ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน  
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 135 ลําดับ
ที 2 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล  คนละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน    
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 156 ลําดับ
ที 5 

สํารองจ่าย จํานวน 207,268 บาท
  -  เพือจ่ายในฉุกเฉิน หรือจําเป็นทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   ซึงไม่สามารถคาดการณ์ได้
ในระหว่างปีงบประมาณ   หรือไม่สามารถจัดทํารายละเอียดโครงการเพือ
ขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ เช่น วาตภัย อุทุกภัย การพัฒนาบูรณะ
ซ่อมแซมสิงสาธารณะประโยชน์การซ่อมแซมหรือการสร้างถนน
สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ นอกจากนีจะจ่ายตามนโยบายกระทรวง
มหาดไทยทีจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่มีงบประมาณตังไว้
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 (รวมแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
.2543 ข้อ 19))

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล 
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 62,600 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ร้อยละเศษหนึงส่วนหก
ของรายรับจริงปีทีผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน ทุก
ประเภท)
(ตามข้อบังคับ ส.ท.ท.พ.ศ.2545 ข้อ16) 
คํานวณ(รายรับจริง ปี 2560 – เงินอุดหนุน x 1/6 x 1/100) 
        =  (66,791,689.85 –  29,236,749 )
 =  37,554,940.85 x 1/ 6x 1/100  บาท
 =  62,591.56 บาท  ตังไว้  62,600.- บาท  

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
เทศบาลตําบลหาดเสียว  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 147
 ลําดับที 21

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดเสียว  ตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที  20
  สิงหาคม 2553  
เรือง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561–2564 หน้า 133 ลําดับ
ที 14 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือทําศพพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของเทศบาลทีถึงแก่กรรมใน
ระหว่างรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 820,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(ก.บ.ท.)(เทศบาล)โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ งบประมาณ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  (โดยไม่นํารายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้ เงินผู้อุทิศให้  หรือเงินอุดหนุนทัวไปและเงิน อุดหนุน
เฉพาะกิจ) 
 คํานวณ  = 2% (74,000,000 – 33,000,000= 41,000,000)
    = 820,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 4,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินผู้รับ
บํานาญ

วันทีพิมพ์ : 14/8/2561  15:30:45 หน้า : 60/60
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