
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  ประกาศใชเทศบญัญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

  ตามท่ี สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ไดมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําป พ.ศ. 2562
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 และมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 และเสนอนายอําเภอ
ศรีสัชนาลัย ตรวจสอบ เพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดสุโขทัยพิจารณาใหความเห็นชอบ นั้น   

  บัดนี้ นายอําเภอศรีสัชนาลัย อาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ท่ี 1571/2562 ลงวันท่ี 
28 สิ งหาคม 2562 ได พิจารณาใหความเห็นชอบร าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป           
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เรียบรอยแลว ตามหนังสืออําเภอศรีสัชนาลัย                                    
ท่ี สท 0023.13/3882 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 62 วรรคสาม เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจึงประกาศใช      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลตั้งแตวันท่ี  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
เปนตนไป จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี      16      เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
                                                          ( นางรุงอรุณ  คําโมง )                                                                    
                                                      นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 22556633    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสีย้วเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว  

อําเภออําเภอศรีสชันาลัยศรีสชันาลัย  จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย  

 



เทศบาลตําบลหาดเสียว

เขต/อําเภอ ศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย

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

309  หมู่ 3  ตําบลหาดเสียว  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หาดเสียว
  เขต/อําเภอ ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  64130

พืนที่ 44.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 6,918 คน

ชาย 3,262 คน

หญิง 3,656 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสียว

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสียว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
หาดเสียวอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเสียวจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 72,074,240.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,772,021.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,442,924.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 60,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 247,400.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 4,770,650.88 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 59,761,143.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,704,705.48 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 705,056.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,520,693.46 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 51,018.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,823,941.38 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,955,729.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,130,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 51,140,181.50 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 12,030,764.55 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,943,213.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,830,994.80 บาท

งบลงทุน จํานวน 580,870.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,754,339.15 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,130,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,382,210.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหาดเสียว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,001,462.99 3,100,000.00 3,105,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 927,390.00 1,333,000.00 929,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,133,260.39 5,150,000.00 4,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 237,186.00 60,000.00 60,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,299,299.38 9,643,000.00 8,194,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,889,795.59 31,357,000.00 30,806,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,889,795.59 31,357,000.00 30,806,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,492,320.00 33,000,000.00 36,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29,492,320.00 33,000,000.00 36,000,000.00

รวม 67,681,414.97 74,000,000.00 75,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,234,164.33 16,333,818.00 15,960,440.00

งบบุคลากร 23,552,245.00 26,650,050.00 27,445,660.00

งบดําเนินงาน 17,594,830.40 23,453,032.00 24,618,700.00

งบลงทุน 1,421,574.00 2,758,100.00 2,640,200.00

งบเงินอุดหนุน 4,915,868.92 4,805,000.00 4,335,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 61,718,682.65 74,000,000.00 75,000,000.00

รวม 61,718,682.65 74,000,000.00 75,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,951,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,602,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,516,100

แผนงานสาธารณสุข 3,850,480

แผนงานเคหะและชุมชน 13,336,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 959,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,689,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 15,960,440

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,371,980 1,822,040 3,804,040 12,998,060

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,523,660 1,822,040 3,804,040 10,149,740

งบดําเนินงาน 2,733,000 842,000 1,135,000 4,710,000

    ค่าตอบแทน 79,000 77,000 130,000 286,000

    ค่าใช้สอย 1,570,000 555,000 630,000 2,755,000

    ค่าวัสดุ 510,000 195,000 355,000 1,060,000

    ค่าสาธารณูปโภค 574,000 15,000 20,000 609,000

งบลงทุน 45,000 132,000 66,000 243,000

    ค่าครุภัณฑ์ 45,000 132,000 66,000 243,000

                                             รวม 10,149,980 2,796,040 5,005,040 17,951,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 2,586,540 0 0 2,586,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,586,540 0 0 2,586,540

งบดําเนินงาน 536,000 5,000 459,000 1,000,000

    ค่าตอบแทน 156,000 0 0 156,000

    ค่าใช้สอย 180,000 5,000 199,000 384,000

    ค่าวัสดุ 110,000 0 260,000 370,000

    ค่าสาธารณูปโภค 90,000 0 0 90,000

งบลงทุน 16,000 0 0 16,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 16,000

                                             รวม 3,138,540 5,000 459,000 3,602,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหาดเสียว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,122,400 2,526,000 0 3,648,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,122,400 2,526,000 0 3,648,400

งบดําเนินงาน 1,505,000 4,422,700 30,000 5,957,700

    ค่าตอบแทน 0 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 1,020,000 2,025,700 30,000 3,075,700

    ค่าวัสดุ 270,000 2,357,000 0 2,627,000

    ค่าสาธารณูปโภค 215,000 0 0 215,000

งบลงทุน 30,000 0 0 30,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,880,000 0 3,880,000

    เงินอุดหนุน 0 3,880,000 0 3,880,000

                                             รวม 2,657,400 10,828,700 30,000 13,516,100

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 1,245,780 0 1,245,780

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,245,780 0 1,245,780

งบดําเนินงาน 1,669,000 630,000 2,299,000

    ค่าตอบแทน 164,000 0 164,000

    ค่าใช้สอย 1,160,000 500,000 1,660,000

    ค่าวัสดุ 330,000 130,000 460,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบลงทุน 165,700 0 165,700

    ค่าครุภัณฑ์ 165,700 0 165,700

งบเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

    เงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

                                             รวม 3,220,480 630,000 3,850,480



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 805,260 2,255,340 318,840 2,008,440 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 805,260 2,255,340 318,840 2,008,440 0

งบดําเนินงาน 1,219,000 1,062,000 700,000 2,905,000 20,000

    ค่าตอบแทน 10,000 82,000 0 30,000 0

    ค่าใช้สอย 1,010,000 220,000 450,000 1,950,000 20,000

    ค่าวัสดุ 175,000 760,000 250,000 925,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000 0 0 0 0

งบลงทุน 50,800 1,951,700 0 0 0

    ค่าครุภัณฑ์ 50,800 0 0 0 0

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,951,700 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

    เงินอุดหนุน 0 0 0 40,000 0

                                             รวม 2,075,060 5,269,040 1,018,840 4,953,440 20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 343,000 0 343,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 343,000 0 343,000

งบดําเนินงาน 0 732,000 732,000

    ค่าใช้สอย 0 732,000 732,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 343,000 782,000 1,125,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 5,387,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,387,880

งบดําเนินงาน 5,906,000

    ค่าตอบแทน 122,000

    ค่าใช้สอย 3,650,000

    ค่าวัสดุ 2,110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 24,000

งบลงทุน 2,002,500

    ค่าครุภัณฑ์ 50,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,951,700

งบเงินอุดหนุน 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000

                                             รวม 13,336,380



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบบุคลากร 0 0 165,000 165,000

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

งบดําเนินงาน 80,000 454,000 45,000 579,000

    ค่าใช้สอย 80,000 454,000 45,000 579,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 180,000 0 215,000

    เงินอุดหนุน 35,000 180,000 0 215,000

                                             รวม 115,000 634,000 210,000 959,000

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 120,000 951,000 1,071,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 951,000 1,071,000

งบดําเนินงาน 1,255,000 2,180,000 3,435,000

    ค่าตอบแทน 0 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 570,000 1,500,000 2,070,000

    ค่าวัสดุ 195,000 195,000 390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 490,000 409,000 899,000

งบลงทุน 133,000 50,000 183,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 133,000 50,000 183,000

                                             รวม 1,508,000 3,181,000 4,689,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,960,440 15,960,440

    งบกลาง 15,960,440 15,960,440

                                             รวม 15,960,440 15,960,440



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,951,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,602,540

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,516,100

แผนงานสาธารณสุข 3,850,480

แผนงานเคหะและชุมชน 13,336,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 959,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 10,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,689,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,960,440

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)  มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัด

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(นางรุงอรุณ  คําโมง)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
เห็นชอบ

นายกองโท พยุงศักย  สุวรรณโณ  

ตําแหนง นายอําเภอศรีสัชนาลัย
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหาดเสียว
อําเภอ ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,300,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,877,871.00 2,256,506.00 2,253,924.54 2,210,000.00 -90.95 % 200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 63,042.95 66,086.75 66,776.45 70,000.00 -92.86 % 5,000.00

     ภาษีป้าย 580,242.00 567,458.00 619,512.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 237,428.00 143,780.00 61,250.00 220,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,758,583.95 3,033,830.75 3,001,462.99 3,100,000.00 3,105,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 385,760.00 258,804.00 110,250.00 390,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 519,270.00 526,760.00 511,140.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,420.00 4,480.00 4,420.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,660.00 1,550.00 2,480.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 46,500.00 52,250.00 52,900.00 52,000.00 0.00 % 52,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 195,725.25 24,656.00 11,284.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 3,000.00 133,800.00 135,400.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:03:55 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

81,410.00 76,100.00 70,400.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 18,800.00 19,550.00 21,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,691.00 17,409.00 4,646.00 17,000.00 -41.18 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3,420.00 2,535.00 1,320.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 129,450.00 1,100.00 1,950.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,403,796.25 1,118,994.00 927,390.00 1,333,000.00 929,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,347,258.00 3,495,004.00 2,459,096.00 4,400,000.00 -22.73 % 3,400,000.00

     ดอกเบีย 691,381.44 609,813.97 674,164.39 750,000.00 -6.67 % 700,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,038,749.44 4,104,817.97 3,133,260.39 5,150,000.00 4,100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 7,000.00 0.00 198,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 49,318.00 33,492.00 39,186.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,318.00 33,492.00 237,186.00 60,000.00 60,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 565,805.98 475,057.40 464,011.45 700,000.00 0.00 % 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,046,552.08 18,426,808.76 18,876,692.74 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,680,197.41 2,640,023.12 2,843,316.79 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 214,811.70 10,000.00 900.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 1,423,060.32 1,427,228.92 401,361.10 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,061,014.47 3,442,111.55 5,127,619.78 3,300,000.00 26.06 % 4,160,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 61,764.77 67,969.08 62,158.54 65,000.00 0.00 % 65,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 828,908.36 822,098.30 809,246.79 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,606,424.00 1,962,509.00 2,087,560.00 3,278,000.00 0.00 % 3,278,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 2,877.20 0.00 3,016.70 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,276,604.59 29,263,806.13 30,889,795.59 31,357,000.00 30,806,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 16,361,471.00 29,381,749.00 29,492,320.00 33,000,000.00 9.09 % 36,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,361,471.00 29,381,749.00 29,492,320.00 33,000,000.00 36,000,000.00

รวมทุกหมวด 53,895,523.23 66,936,689.85 67,681,414.97 74,000,000.00 75,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:03:55 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,105,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,300,000 บาท
     ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตาม พร
บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2522
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 200,000 บาท
     ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท
     ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 600,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 929,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท
      ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 52,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
     ประมาณการไว้น้อยกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 130,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 80,000 บาท

     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท
     ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,000 บาท
     ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 4,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 3,400,000 บาท
     ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท
         ประมาณการไว้ตํ่ากว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 30,806,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 700,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
     ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,160,000 บาท
     ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,500,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,278,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท
     ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 36,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 36,000,000 บาท

     ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 535,680 535,680 535,680 725,760 0 % 725,760

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,500 -0.02 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,550,240 2,550,240 2,550,240 2,848,620 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,848,337 2,214,180 2,472,600 2,701,680 2.46 % 2,768,160

เงินประจําตําแหน่ง 363,000 380,400 380,400 380,500 5.91 % 403,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,040 205,380 216,702 227,500 5.71 % 240,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 863,760 873,720 900,360 928,000 15.52 % 1,072,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,180 66,780 52,440 52,500 -23.81 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,356,317 3,740,460 4,022,502 4,290,180 4,523,660

รวมงบบุคลากร 5,906,557 6,290,700 6,572,742 7,138,800 7,371,980

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

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

ค่าเช่าบ้าน 72,000 68,000 72,000 72,000 -66.67 % 24,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,800 1,800 2,100 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 73,800 69,800 74,100 142,000 79,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 228,710.65 145,900 169,280 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 -25 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,110 10,575 5,125 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 175,683.9 452,712 464,385 400,000 0 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  0 0 0 49,100 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 0 100 % 500,000

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

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 2,316 772 1,927 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดทําคู่มือการให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 0 0 19,950 20,000 0 % 20,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 4,080 6,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

165,540 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

0 175,810 197,390 190,000 5.26 % 200,000

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

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 109,090.36 174,315.59 126,757.08 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 684,450.91 964,164.59 990,814.08 1,199,100 1,570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,033 83,329.05 130,307 97,900 2.15 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,576 4,716 3,042 10,000 300 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,379 12,972 21,082 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 49,435 1,230 87,392.5 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 47,530 3,500 36,200 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 177,767 188,316 205,458 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 1,890 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,610 64,450 96,100 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 520,330 358,513.05 581,471.5 497,900 510,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 406,009.28 413,912.82 454,229.18 558,000 -28.32 % 400,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 34,767.63 41,292.05 53,342.72 92,000 8.7 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,190.73 6,373.45 6,251.47 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 17,978 15,969 29,568 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 25,607.52 19,260 19,260 24,000 0 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 491,553.16 496,807.32 562,651.37 724,000 574,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 1,770,134.07 1,889,284.96 2,209,036.95 2,563,000 2,733,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 ค่าครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร  แบบใช้
กระดาษธรรมดา 0 0 15,900 0 0 % 0

 ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก 0 0 36,000 0 0 % 0

ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ทํางาน       0 0 62,900 0 0 % 0

ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 0 42,300 -100 % 0

ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็ก       0 29,750 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก 0 36,000 0 0 0 % 0

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

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 0 0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 1 ตัว 0 0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อไมค์ประชุม แบบไร้สาย 
จํานวน 3 ชุด 0 0 0 69,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อลําโพงเอนกประสงค์พร้อม
แอมป์และไมค์ลอยคู่ จํานวน 1 ชุด เพื่อ
ใช้ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
และประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ ของเทศบาล  

0 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)       0 0 15,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 22,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 2,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,750 178,200 121,400 45,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงาน 213,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 213,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 213,000 82,750 178,200 121,400 45,000

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,899,691.07 8,272,234.96 8,959,978.95 9,823,200 10,149,980

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,033,317 1,064,640 1,041,747 1,258,320 6.8 % 1,343,880

เงินประจําตําแหน่ง 161,400 170,400 163,674 170,400 0 % 170,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 276,000 277,680 223,061 294,000 -7.22 % 272,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 41,160 24,039 35,000 0 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,717 1,553,880 1,452,521 1,757,720 1,822,040

รวมงบบุคลากร 1,518,717 1,553,880 1,452,521 1,757,720 1,822,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 21,000 52,000 38.46 % 72,000

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

รวมค่าตอบแทน 3,520 4,000 21,000 57,000 77,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 306,729 259,195 275,820 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 254,600 17.83 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,145 5,125 6,500 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เขตเมือง 15,864 3,250 0 500 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 0 13,264 10,649 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 33,192 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 21,240 92,900 7.64 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 24,930 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต 15,843 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การ
พัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบ  บูรณาการหรืออื่นๆ  เพื่อ
นําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล    

0 0 9,898 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง
เพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
พ.ศ. 2563

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาสามปี 18,850 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมและการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อม
โยงแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปี 2562

0 0 0 7,100 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 0 100 % 20,000

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

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานประชาสัมพันธ์  29,484 0 15,000 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงกาอบรมการป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200 5,000 11,300 20,000 25 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 423,307 310,764 350,407 455,100 555,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,101 3,253 39,921 29,300 2.39 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,315 0 38,000 -21.05 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุก่อสร้าง 0 0 4,285 2,000 400 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,371 50,666 39,195 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,590 47,510 77,030 65,000 -7.69 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 148,062 103,744 160,431 189,300 195,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,290.16 10,257.86 10,259.16 11,000 36.36 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,290.16 10,257.86 10,259.16 11,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 586,179.16 428,765.86 542,097.16 712,400 842,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
และเก้าอี้สํานักงาน 0 6,200 0 0 0 % 0

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

โครงการจัดหาเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 
ตัว 0 0 0 2,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 
คัน

0 0 0 40,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงเอนกประสงค์
เคลื่อนที่ ชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด 0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

โครงการจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 32,700 -100 % 0

โครงการจัดหาไมค์ไร้สาย จํานวน 1 
เครื่อง 0 0 0 5,500 -100 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวีดีโอและ
ภาพนิ่ง จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 25,000 -100 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบ
ดิจิตอล  พร้อมอุปกรณ์   1  ชุด  0 0 42,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Network
แบบที่  1  (27 หน้า/นาที)  

0 0 7,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 700 -100 % 0

โครงการจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร์ 
แบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
สําหรับงานประมวลผล  0 21,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 27,200 49,900 145,600 132,000

รวมงบลงทุน 55,000 27,200 49,900 145,600 132,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,159,896.16 2,009,845.86 2,044,518.16 2,615,720 2,796,040

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,604,695 1,280,300 1,461,826 2,095,060 1.42 % 2,124,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหน่ง 161,400 170,400 170,400 188,400 0 % 188,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,243,740 1,168,920 1,203,000 1,310,000 9.12 % 1,429,480

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 88,360 61,860 49,260 61,300 0 % 61,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,098,195 2,681,480 2,884,486 3,654,760 3,804,040

รวมงบบุคลากร 3,098,195 2,681,480 2,884,486 3,654,760 3,804,040

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

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

ค่าเช่าบ้าน 36,000 41,500 50,700 32,400 85.19 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,800 1,800 9,000 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 37,800 43,300 59,700 154,400 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 317,000 336,000 336,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 380,000 0 % 380,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 29,861 20,000 150 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 128,344 73,928 63,638 140,000 7.14 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,000 7,600 16,894 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 452,344 417,528 446,393 610,000 630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 198,610.15 166,189.4 196,134.95 200,000 0 % 200,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 790 1,780 749 2,900 72.41 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,630 4,514 4,503 27,600 -27.54 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 87,730 55,130 119,699 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 339,470.15 236,644.4 327,270.95 365,500 355,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,018.24 11,780.7 11,430.81 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,018.24 11,780.7 11,430.81 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 841,632.39 709,253.1 844,794.76 1,149,900 1,135,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 28,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 
จํานวน 3 ตู้ 0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 2,600 -100 % 0

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

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  4  ฟุต     
         0 6,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)   จํานวน 1  ชุด   

0 0 29,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล 0 29,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 66,000
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 2,100 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LEDสี 17,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,000 63,900 29,000 42,100 66,000

รวมงบลงทุน 17,000 63,900 29,000 42,100 66,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,800 18,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 18,800 18,000 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 18,800 18,000 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,975,627.39 3,472,633.1 3,758,280.76 4,846,760 5,005,040

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,035,214.62 13,754,713.92 14,762,777.87 17,285,680 17,951,060

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 482,330 490,980 519,960 558,120 6.04 % 591,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 14,430 21,480 21,480 21,500 0 % 21,500

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 226,160 231,060 242,400 258,000 5.12 % 271,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,494,000 1,496,160 1,513,080 1,530,500 1.27 % 1,550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 192,000 182,100 165,180 165,200 -18.89 % 134,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,422,420 2,439,780 2,480,100 2,551,320 2,586,540

รวมงบบุคลากร 2,422,420 2,439,780 2,480,100 2,551,320 2,586,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000 60,000 60,000 73,000 15.07 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 24,000 12,000 24,000 25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 39,000 84,000 114,000 139,000 156,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,938 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,331 0 37,976 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 276,551.78 125,418.85 195,042.43 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 290,882.78 125,418.85 235,956.43 190,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,500 2,400 0 5,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,240 9,500 13,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 47,030 15,700 0 50,000 40 % 70,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 29,920 28,800 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 89,690 56,400 13,400 65,000 110,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 56,326.58 51,575.39 48,045.79 60,000 0 % 60,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 16,920.56 16,252.03 14,840.68 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 8,190.78 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 80,822.74 75,403.02 71,077.25 90,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 500,395.52 341,221.87 434,433.68 484,000 536,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,700 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,700 0 16,000

รวมงบลงทุน 0 0 7,700 0 16,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,922,815.52 2,781,001.87 2,922,233.68 3,035,320 3,138,540

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 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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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อถังกักเก็บนํ้าเพื่อเก็บนํ้า
หน้าแล้ง  0 46,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อถังเก็บกักนํ้าเพื่อเก็บนํ้า
หน้าแล้ง 46,400 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

0 0 0 47,600 -70.59 % 14,000

โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทาง
แยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 48,600 48,600 0 48,600 -38.27 % 30,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 0 42,268 10,629 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 44,187 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 7,125 8,780 8,588 14,400 4.17 % 15,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 10,280 36,180 10.56 % 40,000

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

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจร
เบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร

0 0 22,587 41,900 -4.53 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและ
การบังคับใช้กฎจราจร

23,687 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 181,424 156,506 52,084 238,680 199,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 99,200 38,280 22,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 145,049 113,917 112,095 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 48,600 57,525 47,500 60,000 0 % 60,000

วัสดุอื่น 48,000 45,000 50,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 340,849 254,722 231,595 260,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 522,273 411,228 283,679 498,680 459,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติก
เอนกประสงค์ จํานวน 2 เครื่อง 8,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบท่อสูบพญานาค 
จํานวน 4 เครื่อง 39,600 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 0 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,200 40,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 48,200 40,000 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 570,473 451,228 283,679 498,680 459,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,493,288.52 3,232,229.87 3,205,912.68 3,539,000 3,602,540

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 510,765 524,580 558,780 596,880 5.55 % 630,000

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 316,860 318,720 327,240 337,000 2.67 % 346,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 974,025 989,700 1,032,420 1,080,280 1,122,400

รวมงบบุคลากร 974,025 989,700 1,032,420 1,080,280 1,122,400

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 615,875 628,500 684,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 920,000 3.26 % 950,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 89,470 61,037 89,408 40,000 -25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,520 13,980 18,400 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 726,865 703,517 791,808 1,010,000 1,020,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,903 76,429 66,540 70,000 0 % 70,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,233 69,978 67,947 70,000 0 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 35,485 141,375 70,000 79,000 -36.71 % 50,000

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 31,784 28,751 39,784 90,000 -55.56 % 40,000

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

รวมค่าวัสดุ 265,843 353,633 286,216 349,000 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,213.38 4,031.69 4,219.12 58,000 106.9 % 120,000
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 61,463.7 49,740.62 55,227.82 60,000 0 % 60,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 32,376.54 31,746.1 28,706.55 35,000 0 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 98,053.62 85,518.41 88,153.49 153,000 215,000

รวมงบดําเนินงาน 1,090,761.62 1,142,668.41 1,166,177.49 1,512,000 1,505,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  มีระบบฟอก
อากาศ       ขนาดไม่น้อยกว่า  24,000  
บีทียู  หรือมากกว่า  พร้อมค่าติดตั้ง
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ  32,400.-  
บาท  

0 0 64,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 45,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  10  

0 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,400 0 163,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณ
สนามเด็กเล่น 0 0 0 315,700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 97,963.5 0 50,000 -40 % 30,000
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จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม 
ซ่อมแซมอาคารเทศบาลหลังเดิม อาคาร
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์
บริการประชาชนฯลฯ

135,500 0 0 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อ
เติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม 
อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร
ศูนย์บริการประชาชน  ฯลฯ  เพื่อให้มี
สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

0 0 93,274 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 135,500 97,963.5 93,274 365,700 30,000

รวมงบลงทุน 180,900 97,963.5 256,274 365,700 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,245,686.62 2,230,331.91 2,454,871.49 2,957,980 2,657,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,472,640 1,352,040 1,521,000 6.51 % 1,620,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 754,680 718,920 731,000 2.87 % 752,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 90,360 79,920 80,000 -12.5 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,000 2,317,680 2,150,880 2,332,000 2,526,000

รวมงบบุคลากร 360,000 2,317,680 2,150,880 2,332,000 2,526,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 0 0 0 0 100 % 81,700

ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 0 0 0 0 100 % 57,000

ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติ

0 0 0 0 100 % 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ค่าอาหารกลางวัน)

1,405,600 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน 38,000 25,435 20,080 25,000 -100 % 0

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

ค่าหนังสือเรียน 0 0 0 0 100 % 38,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก 0 1,249,500 1,239,700 0 100 % 1,274,000

ค่าอุปกรณ์การเรียน 0 0 0 0 100 % 38,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 1,942,570 -100 % 0

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 0 433,500 430,100 0 100 % 442,000

รวมค่าใช้สอย 1,443,600 1,708,435 1,689,880 1,997,570 2,025,700

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,128,761.58 2,399,515.64 2,199,205.18 2,318,602 1.66 % 2,357,000

รวมค่าวัสดุ 2,128,761.58 2,399,515.64 2,199,205.18 2,318,602 2,357,000

รวมงบดําเนินงาน 3,572,361.58 4,107,950.64 3,889,085.18 4,346,172 4,422,700
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน 0 132,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อครภัณฑ์โต๊ะทํางานเหล็ก ระดับ 1 
-2 จํานวน 5 ตัว 21,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 
เครื่อง 74,000 0 0 0 0 % 0

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อม
โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 20 ชุด 347,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นในสนามเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยวและชุมชนในเขตเทศบาลฯ

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 3,972,000 0 0 % 0

ขยายเขตระบบจําหน่วยไฟฟ้า 0 0 0 350,900 -100 % 0

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 3,840,000 1.04 % 3,880,000

รวมเงินอุดหนุน 4,139,280 4,082,000 3,972,000 4,190,900 3,880,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,139,280 4,082,000 3,972,000 4,190,900 3,880,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,635,151.58 10,639,630.64 10,011,965.18 10,869,072 10,828,700
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ด้านดนตรี 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ด้านฟ้อนรําเพลงพื้นบ้าน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณีพื้น
บ้าน

0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน ด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
พวนบ้านหาดเสี้ยว

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 20,000 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

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

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0

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

รวมแผนงานการศึกษา 10,900,838.2 12,899,962.55 12,516,836.67 13,857,052 13,516,100

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:05:55 หน้า : 22/54
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 777,668 802,860 850,440 901,200 5.02 % 946,440

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 11,540 0 138,000 4 % 143,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 1,745 0 22,000 -2.64 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,074,068 950,545 984,840 1,195,600 1,245,780

รวมงบบุคลากร 1,074,068 950,545 984,840 1,195,600 1,245,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 520 0 940 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 520 0 940 20,000 164,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,000 189,000 210,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 390,000 0 % 390,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 44,832.5 23,675 15,775 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37,272 32,416 18,770 60,000 -16.67 % 50,000

โครงการ Bike and walk friendly 
city @ หาดเสี้ยว 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน 0 0 0 40,000 -50 % 20,000
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โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ 13,175 0 0 0 0 % 0

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

โครงการชุมชนปลอดขยะ 45,611 0 0 0 0 % 0

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 5,587 0 0 0 0 % 0

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน 0 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครอง
ชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มุ่งสู่
คาร์บอนตํ่า 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม 56,415 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ในเด็กและเยาวชน 0 0 325 10,000 0 % 10,000

โครงการผลิตนํ้าชีวภาพจากขยะสด เพื่อ
บําบัดนํ้าเสีย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการผลิตนํ้าชีวภาพเพื่อบําบัดนํ้าเสีย 
 0 9,999 0 0 0 % 0

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค
สัตว์สู่คนในโรงเรียน 16,525 8,700 9,995 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร
และแผงลอย 7,869 9,393 8,893 10,000 50 % 15,000

โครงการพัฒนาตลาดสด 7,725 7,813 8,650 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ
ศึกษาดูงาน 0 249,940 288,867 0 0 % 0

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

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน 0 0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงาน 385 0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด 19,595 0 15,700 35,000 -100 % 0

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

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ 27,746 0 54,637 30,000 0 % 30,000

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

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 35,000

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

รวมค่าใช้สอย 660,212.5 666,216 753,907 1,265,000 1,160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,727 89,408 99,972 97,900 2.15 % 100,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,538 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 57,079 58,788 39,218 79,000 -36.71 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,800 125,480 149,880 100,000 30 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 246,144 273,676 289,070 356,900 330,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,556 12,519 11,556 15,000 0 % 15,000

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

รวมงบดําเนินงาน 918,432.5 952,411 1,055,473 1,656,900 1,669,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กที่นั่งบุนวม 0 5,500 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน 0 0 32,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก 0 6,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 0 3,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง (ระบบ Inverter) 0 0 0 0 100 % 24,200

โครงการจัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน บุหนังเทียม มีที่ท้าว
แขน จํานวน 2 ตัว 0 0 5,600 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลื่อน 
จํานวน 2 ตู้ 0 0 11,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้ 0 0 6,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว 0 0 2,800 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
จํานวน 2 ตัว 0 0 9,600 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 6 
ตัว 0 0 9,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องล้างอัดฉีด 3 สูบ 
ขนาด 1 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 28,000

โครงการจัดซื้อปั้มนํ้าอัตโนมัติชนิดแรง
ดันนํ้าคงที่ 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็ก
เตอร์ 0 0 0 0 100 % 42,500

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดซื้อเลนส์สําหรับกล้องดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 20,000
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จัดซื้อกล้องดิจิตอล ดี เอส แอล อา 
จํานวน 1 เครื่อง 25,980 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

0 0 21,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 22,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 2,100 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี  0 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,980 16,200 116,300 24,100 165,700

รวมงบลงทุน 25,980 16,200 116,300 24,100 165,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,070,980.5 1,919,156 2,296,613 3,016,600 3,220,480
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 269,050 391,920 399,850 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 400,000 0 % 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,050 19,150 29,610 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 276,100 411,070 429,460 500,000 500,000

ค่าวัสดุ

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,022 32,975 33,836 50,000 0 % 50,000

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

รวมค่าวัสดุ 30,874 47,420 45,436 130,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 306,974 458,490 474,896 630,000 630,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้ง
พื้น พร้อมอุปกรณNประกอบ 0 7,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,900 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 7,900 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 306,974 466,390 474,896 630,000 630,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,377,954.5 2,385,546 2,771,509 3,646,600 3,850,480
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 405,129 417,120 445,680 495,600 3.2 % 511,440

เงินประจําตําแหน่ง 134,400 134,400 134,400 134,400 0 % 134,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 138,480 144,120 150,000 3.44 % 155,160

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 20,940 15,300 9,600 -55.63 % 4,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 701,529 710,940 739,500 789,600 805,260

รวมงบบุคลากร 701,529 710,940 739,500 789,600 805,260

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 810,500 824,000 810,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 930,000 3.23 % 960,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300 1,100 4,700 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 821,352 834,628 822,984 980,000 1,010,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,924 11,575 45,939 49,300 1.42 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 320 0 0 10,000 50 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,843 11,300 2,756 10,000 0 % 10,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 55,080 57,000 90,000 0 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 84,087 77,955 105,695 169,300 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,619.52 19,260 19,260 24,000 0 % 24,000

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

รวมงบดําเนินงาน 922,058.52 931,843 947,939 1,178,300 1,219,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 4 ตู้ 0 0 0 31,600 -100 % 0

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

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

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

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องสว่าน hammer 
Drill 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมโลหะขนาดเล็ก 
จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อสว่าน โรตารี่สกัด 0 0 0 0 100 % 9,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีต 0 0 14,500 0 0 % 0
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  18 
นิ้ว 0 0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

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

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

0 14,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 8 นิ้ว 0 1,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
เข็ง จํานวน 5 เครื่อง 0 0 0 47,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดไฟฟ้าแบบมือถือ  0 2,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (ไฟเบอร์
ตัดเหล็ก) จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม 0 0 0 0 100 % 9,900

โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 6,900

จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอไฟฟ้า 0 3,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  0 3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล (ตั้งโต๊ะ) จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 0 100 % 22,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 700 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด 29,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 93,100 40,100 81,500 159,800 50,800

รวมงบลงทุน 93,100 40,100 81,500 159,800 50,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,716,687.52 1,682,883 1,768,939 2,127,700 2,075,060

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 622,719 671,940 621,701 936,400 20.82 % 1,131,360

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,083,140 971,400 987,240 1,007,000 1.62 % 1,023,360

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 128,160 93,600 85,740 84,000 -1.64 % 82,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,847,519 1,754,940 1,712,681 2,045,400 2,255,340

รวมงบบุคลากร 1,847,519 1,754,940 1,712,681 2,045,400 2,255,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 29,600 33,500 36,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,260 2,130 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 33,860 37,760 38,130 82,000 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,480 9,990 20,115 0 0 % 0

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 109,150 11,728 20,384 70,000 0 % 70,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,600 42,740 28,570 50,000 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 164,230 64,458 69,069 170,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 319,750 269,985 303,000 350,000 0 % 350,000

วัสดุก่อสร้าง 144,988 141,765.5 158,923 188,000 6.38 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 68,030 39,660 11,600 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 66,796 62,633 90,012 110,000 0 % 110,000

รวมค่าวัสดุ 599,564 514,043.5 563,535 698,000 760,000

รวมงบดําเนินงาน 797,654 616,261.5 670,734 950,000 1,062,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วมใจ
อุทิศ  (โรงสีตาตุ้ย) หมู่ที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ยว 

0 247,800 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากเดิม) ซอย
บ้านผู้ใหญ่สิทธิ หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว 0 94,700 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากเดิม) ซอย
หนองผักลุง (อ.อนิรุทธิ) หมู่ที่ 2 ตําบล
หาดเสี้ยว 

0 165,900 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยเดิ่นขาม 
หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว 0 250,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนองผัก
ลุง (ข้างบ้านนายประยูร  ทองปอน)  
หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว 0 0 139,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนอง
เอี่ยน-ถนนพระร่วง หมู่ที่ 3 ตําบลหาด
เสี้ยว 

0 174,200 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ  หมู่ที่ 5 
ตําบลหาดเสี้ยว 0 0 65,800 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีตานาน หมู่
ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว 422,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เชื่อมทางหลวง
หมายเลข  101  หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว 0 0 145,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 
ตําบลหาดเสี้ยว 163,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันโทชูศักดิ  หมู่
ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว 222,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง 
(ซอยอาจารย์นิรุต) หมู่ที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ยว

213,000 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อ
จากเดิม) หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว 0 0 100,000 0 0 % 0

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณคลอง
โค้ง หมู่ที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว 0 42,300 0 0 0 % 0

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล. ซอยเทศบาล 
9 (ข้างวัดหาดเสี้ยว)  หมู่ที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว

494,250 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างเสริมถนน คสล. เชื่อมซอยนาง
สร้อย หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว 0 53,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน
พิศาลดําริ (ข้างบ้านตาเจ็ก) หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองอ้อ (ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว)

0 0 0 87,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน
สายคลองพง (หลังบ้านนายประจวบ) หมู่
ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว  

0 0 0 292,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อม
ถนนสายบ้านใหม่ – ป่าไผ่ (สายบ้านนาง
อุทัยวรรณ แก้วตา) หมู่ที่ 4 ตําบลหาด
เสี้ยว

0 0 0 185,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่น
ขาม (หน้าบ้านตาโนรี) หมู่ที่ 1 ตําบล
หาดเสี้ยว

0 0 0 422,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณข้าง
โรงเรียนหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว

0 0 0 499,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอย
เชื่อมเทศบาล 2 ต่อจากเดิม (บ้านป้า
ต้อย) หมู่ที่ 1  ตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 0 100 % 354,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าถนนสาย
เกิดผล - คลองผักลุง หมู่ที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว  

0 310,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบ
พาราแอสฟัลคอนกรีต บริเวณถนนสาย
ชมปรีดา หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว

0 0 0 0 100 % 1,059,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
ซอยเทศบาล 13  หมู่ที่ 5 ตําบลหาด
เสี้ยว 

0 201,100 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนน 
คสล. ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตําบลหาด
เสี้ยว  

0 306,300 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล.บริเวณ
ซอยไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว 0 0 0 0 100 % 38,700

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
เทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตําบลหาดเสี้ยว  0 40,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 77,400 0 200,000 150 % 500,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนน 
คสล. ถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

199,000 0 0 0 0 % 0
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เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อม
แซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภาย
ในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

0 0 105,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,713,250 1,963,200 554,800 1,685,000 1,951,700

รวมงบลงทุน 1,713,250 1,963,200 554,800 1,685,000 1,951,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 957,580 384,371.13 536,501.42 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอศรี
สัชนาลัย 0 0 0 500,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 957,580 384,371.13 536,501.42 500,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 957,580 384,371.13 536,501.42 500,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 5,316,003 4,718,772.63 3,474,716.42 5,180,400 5,269,040

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,000 373,560 314,854 288,000 3.33 % 297,600

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 56,940 44,377 32,200 -34.04 % 21,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 282,000 430,500 359,231 320,200 318,840

รวมงบบุคลากร 282,000 430,500 359,231 320,200 318,840
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระ
บรมราชินีนาถ                                    
        

0 12,362 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวย
นํ้าใสเพื่อเมืองน่าอยู่ 44,428 63,574 47,205 50,000 0 % 50,000

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

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

0 0 0 180,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,300 7,000 9,110 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 45,728 82,936 56,315 360,000 450,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 24,450 9,700 57,800 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,490 29,920 3,280 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,593 70,528 82,831 80,000 25 % 100,000

วัสดุการเกษตร 49,400 71,890 49,610 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 143,933 182,038 193,521 230,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 189,661 264,974 249,836 590,000 700,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิด
สะพายหลัง จํานวน 2 ตัว 0 0 9,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22 
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 0 0 13,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 23,400 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 23,400 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 471,661 695,474 632,467 910,200 1,018,840

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,572,000 1,573,680 1,401,014 1,810,560 0 % 1,810,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 192,000 185,160 154,600 197,880 0 % 197,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,764,000 1,758,840 1,555,614 2,008,440 2,008,440

รวมงบบุคลากร 1,764,000 1,758,840 1,555,614 2,008,440 2,008,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,400 9,040 2,820 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 9,400 9,040 2,820 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 323,800 346,440 425,500 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,120,000 33.93 % 1,500,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 164,250 106,184 320,870 450,000 0 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 488,050 452,624 746,370 1,570,000 1,950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 339,995 463,816 295,505 250,000 0 % 250,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 387,980 101,890 35,280 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 239,473 208,486 261,130 460,000 4.35 % 480,000

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

รวมค่าวัสดุ 971,448 785,952 591,915 905,000 925,000

รวมงบดําเนินงาน 1,468,898 1,247,616 1,341,105 2,505,000 2,905,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 0 38,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้  ใบไม้  
จํานวน  1 เครื่อง 101,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,500 38,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 101,500 38,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

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

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

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

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

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

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,354,398 3,064,456 2,916,719 4,553,440 4,953,440

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 10,858,749.52 10,161,585.63 8,792,841.42 12,791,740 13,336,380

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 284,410 289,800 300,120 338,300 -2.45 % 330,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,260 29,040 18,720 13,000 0 % 13,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 321,670 318,840 318,840 351,300 343,000

รวมงบบุคลากร 321,670 318,840 318,840 351,300 343,000
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 321,670 318,840 318,840 356,300 343,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 72,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด 0 28,430 35,052 42,200 18.48 % 50,000

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน 
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 0 51,100 51,100 60,000 0 % 60,000

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 51,240 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยาก
ไร้ในเขตเทศบาล 0 100,000 0 0 0 % 0

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

โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตําบล
หาดเสี้ยว

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนใน
เขตเทศบาล   393,510 345,946 495,389 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล 0 0 0 540,000 -25.93 % 400,000

โครงการเยี่ยมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึง
บ้าน 0 43,780 49,864 50,000 -40 % 30,000

โครงการเยี่ยมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน 49,400 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 41,365 42,740 45,622 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพ
ติด 0 0 0 51,980 -23.05 % 40,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออก
กําลังกาย)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา
เซียนให้กับชุมชน   

12,064 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการ
ทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล 0 0 47,666 50,000 -40 % 30,000

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

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

โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ 0 49,990 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 594,953 661,986 724,693 864,180 732,000

รวมงบดําเนินงาน 594,953 661,986 724,693 864,180 732,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 624,953 661,986 724,693 864,180 782,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 946,623 980,826 1,043,533 1,220,480 1,125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 
"ชุมชนสัมพันธ์คัพ" 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขัน
กีฬาทุกประเภท 134,440 0 71,645 80,000 -100 % 0

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

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าเครื่องออกกําลังกาย  0 100,000 0 0 0 % 0
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ค่าเครื่องออกกําลังกาย สําหรับให้บริการ
ประชาชนในการออกกําลังกายภายใน
ชุมชน 

0 0 94,500 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกําลังกาย  
สําหรับให้บริการประชาชนในการออก
กําลังกายภายในชุมชน

99,330 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,330 100,000 94,500 0 0

รวมงบลงทุน 99,330 100,000 94,500 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 85,000 35,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 15,000 0 % 15,000

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน 0 0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพนักเรียน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 278,770 185,000 201,145 115,000 115,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ 0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา 0 0 23,000 30,000 -16.67 % 25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ (สังขานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3) 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่
กฐินทางนํ้า แข่งเรือ (เฮือซ่วง) 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 0 0 0 0 100 % 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระ
ปิยมหาราช" 0 0 0 0 100 % 1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้
สูงอายุ 0 29,700 10,085 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทาง
นํ้า แข่งเรือ (เฮือซ่วง) และเทศกาล
อาหารและงานประเพณีลอยกระทง

699,934 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว 0 0 100,000 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีสรงนํ้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัช
นาลัย

50,000 35,000 37,000 40,000 0 % 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย 30,000 55,000 60,000 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัย 70,000 70,000 90,000 90,000 0 % 90,000
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ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ"วันพ่อขุนรามคําแหง
มหาราช"

0 0 0 0 100 % 12,000

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
เกียรติหรืออื่นๆ

32,520 0 0 27,000 11.11 % 30,000

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

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
ศาสนา    
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

0 0 27,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันสําคัญ  
งานที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์และอื่่นๆ

8,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ 
งานที่เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระ
มหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ

0 24,500 14,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,152,684 281,000 460,700 437,000 454,000

รวมงบดําเนินงาน 1,152,684 281,000 460,700 437,000 454,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39,250 0 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

0 0 0 40,000 0 % 40,000
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,905.55 175,500 192,367.5 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัช
นาลัย 0 0 0 80,000 -100 % 0

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

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัช
นาลัยและเทศกาลอาหาร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่
ย่าและงานกาชาด 0 0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

0 0 0 40,000 0 % 40,000

อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 240,155.55 175,500 192,367.5 240,000 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 240,155.55 175,500 192,367.5 240,000 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,392,839.55 456,500 653,067.5 677,000 634,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 131,080 131,640 136,920 143,000 4.2 % 149,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 22,500 22,500 -28.89 % 16,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 155,080 155,640 159,420 165,500 165,000

รวมงบบุคลากร 155,080 155,640 159,420 165,500 165,000
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 50 % 15,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว 0 0 28,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 28,000 40,000 45,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 28,000 40,000 45,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 155,080 155,640 187,420 205,500 210,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,826,689.55 797,140 1,041,632.5 997,500 959,000

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

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

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 0 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 10,000 10,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 45,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 5,000 12,000 12,000 0 % 12,000

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

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

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 399,222.97 378,000 468,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 520,000 0 % 520,000

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

รวมค่าใช้สอย 399,222.97 378,000 468,000 570,000 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 143,788 60,882 66,639 70,000 0 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 179,202 153,240 243,461 150,000 -33.33 % 100,000

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

รวมค่าวัสดุ 322,990 220,882 322,520 245,000 195,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 340,780.51 281,618.78 260,299.18 300,000 0 % 300,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 205,674.17 173,494.36 187,166.53 190,000 0 % 190,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 546,454.68 455,113.14 447,465.71 490,000 490,000

รวมงบดําเนินงาน 1,268,667.65 1,053,995.14 1,237,985.71 1,305,000 1,255,000
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 183,000 -27.32 % 133,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
อาคารตลาดสดทั้ง 2 แห่ง  แผนจําหน่าย
สินค้า ห้องนํ้า ฯลฯ

145,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 145,000 0 0 183,000 133,000

รวมงบลงทุน 145,000 0 0 183,000 133,000

รวมงานตลาดสด 1,533,667.65 1,103,995.14 1,357,985.71 1,608,000 1,508,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 308,440 316,200 332,700 352,080 4.87 % 369,240

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 182,700 186,960 197,940 198,720 11.59 % 221,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 498,050 501,240 462,330 370,330 -12.51 % 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 38,000 -5.26 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,025,190 1,040,400 1,028,970 959,130 951,000

รวมงบบุคลากร 1,025,190 1,040,400 1,028,970 959,130 951,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,100 520 940 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,800 25,000 26,800 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 33,900 25,520 27,740 86,000 76,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,076,900 780,000 504,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 730,000 79.45 % 1,310,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนื้อสัตว์ และการ
ศึกษา
ดูงาน

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

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบ
การฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนื้อสัตว์ และการ
ศึกษาดูงาน

9,035 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 13,530 48,730 37,304 40,000 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,900 103,532 75,320 185,000 -45.95 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,113,365 941,762 625,415 1,005,000 1,500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,940 990 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 99,914 19,090 37,820 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 76,410 0 40,000 100 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,380 87,160 52,730 100,000 -50 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 520 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 234,234 184,170 90,550 205,000 195,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 227,355.59 168,593.32 111,362.81 200,000 2 % 204,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 178,573.11 164,702.7 76,167.66 200,000 0 % 200,000

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

รวมค่าสาธารณูปโภค 407,248.36 334,580.02 188,814.47 405,000 409,000

รวมงบดําเนินงาน 1,788,747.36 1,486,032.02 932,519.47 1,701,000 2,180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่่องช็อตสุกร  จํานวน 1 เครื่อง 97,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,500 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด 
แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,500 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบ
เคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 
8,000 บาท 

0 0 8,000 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมโรตารี่ 
จํานวน 1 เครื่อง 0 0 4,500 0 0 % 0

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ 
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท 0 0 8,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,500 0 30,000 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบลงทุน 97,500 0 30,000 50,000 50,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 2,911,437.36 2,526,432.02 1,991,489.47 2,710,130 3,181,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 4,445,105.01 3,630,427.16 3,349,475.18 4,318,130 4,689,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 380,832.8 392,257.78 404,025.52 416,150 3 % 428,640

ค่าชําระดอกเบี้ย 178,433.01 167,008.03 155,240.29 143,200 -8.77 % 130,640

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 479,935 484,016 468,463 528,000 0.38 % 530,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 0 100 % 25,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 9,652,600 9,778,500 11,423,100 -5 % 10,851,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,021,600 2,257,600 2,400,000 12 % 2,688,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 50,500 54,000 67,500 33.33 % 90,000

สํารองจ่าย 121,880 72,210 5,180 207,148 -35.91 % 132,760

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 221,222.81 330,935.96 301,155.52 0 0 % 0

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

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0 0 0 62,720 1.72 % 63,800

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 0 0 0 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 22,000 -100 % 0

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

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 788,000 807,600 810,000 820,000 -4.88 % 780,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 0 4,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 2,224,303.62 13,978,727.77 14,234,164.33 16,333,818 15,960,440

รวมงบกลาง 2,224,303.62 13,978,727.77 14,234,164.33 16,333,818 15,960,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบกลาง 2,224,303.62 13,978,727.77 14,234,164.33 16,333,818 15,960,440

รวมแผนงานงบกลาง 2,224,303.62 13,978,727.77 14,234,164.33 16,333,818 15,960,440

รวมทุกแผนงาน 51,108,766.54 61,821,158.9 61,718,682.65 74,000,000 75,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอ ศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,149,980 บาท

งบบุคลากร รวม 7,371,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรีเดือนละ 28,800.- บาท
และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.- บาท จํานวน 2 คน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
     -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500
.- บาท จํานวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000  บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500  บาท จํานวน 2
 คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรีเดือนละ 10,080.-บาท จํานวน 1 คนและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี เดือนละ7,200.-บาท จํานวน 1 คน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
     -  เพื่อค่าจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล เดือน
ละ 15,840.- บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960
.- บาท  และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 10
 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,523,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,768,160 บาท

   -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน 7
 อัตรา    ดังนี้ 
     1. ปลัดเทศบาล   จํานวน  462,000.-บาท
     2. รองปลัดเทศบาล  จํานวน  442,320.-บาท
     3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  495,000.-บาท
     4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ     จํานวน  396,000.-บาท
     5. หัวหน้าฝ่ายปกครอง  จํานวน  402,720,-บาท
     6. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  207,480.-บาท
     7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  362,640.-บาท 
     พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 403,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,500 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักการ จํานวน 1 อัตรา
ในสํานักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,072,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  6 อัตรา ดังนี้  
     1. ผู้ช่วยบุคลากร
     2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     3. พนักงานวิทยุ 
     4. พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  3  อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
     -   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล  

งบดําเนินงาน รวม 2,733,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือ
ผู้ปฏิบัติราชการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ฯลฯ  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสํานัก
ปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ   ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
     -   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์
สํานักงาน ค่าจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการหรือ
อื่น ๆ   
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
     -   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือพิธีการ  ดังนี้
   1) ค่ารับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ มานิเทศงาน ตรวจงาน จํานวน  60,000.- บาท (ไม่เกินปีละ 1%
 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ )
   2) ค่าเลี้ยงรับรอง  เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมของเทศบาล การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน หรือค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 40,000
 บาท
     - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึก
อบรม สัมมนาฯลฯ และผู้ที่นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและมี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ของสํานักปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงฉบับปัจจุบัน
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 500,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2.2
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาระบบการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2.2
 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
   

โครงการจัดทําคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ จัดทําคู่มือการให้
บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร   
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
   -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ฯลฯ  เป็นต้น  

ค่าวัสดุ รวม 510,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ค่าปากกา  ดินสอ กระดาษแฟกซ์ กระดาษ
ไข  หมึกโรเนียว แฟ้ม กระดาษคาร์บอน ภาพเขียน, แผนที่ พระบรม
ฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ  กระดานดํา  กระดาน
ไวท์บอร์ดนาฬิกาตั้งหรือแขวน แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ค่านํ้าดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลหรือ
อื่น ๆ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บํารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน
ซ่อมแซมวิทยุประจําที่ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่อง
สัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่น ๆ ที่จําเป็น  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํ้าดื่มไม้กวาด 
นํ้ายาล้างห้องนํ้า  ผงซักฟอก  แก้วนํ้า  คูลเลอร์  ถ้วยกาแฟ  หรืออื่นๆ เพื่อ
ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งมีความจําเป็นต้อง ใช้งานซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารของเทศบาล  เช่น ไม้ต่างๆ เหล็ก นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหรืออื่นๆ ที่จําเป็น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
     -  เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล
เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขควง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและ
สกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน   เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์  ตลับลูก
ปืน  นํ้ามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํ้ารถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  หรือ
อื่นๆ  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
     -  เป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันดีเชล
         นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาลและรถ
จักรยานยนต์ 
หรืออื่น ๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดทํา
แผ่นพับ พู่กัน สี รูปถ่ายที่มาจากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป
หรืออื่นๆฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์  หัวพิมพ์แถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลหรืออื่น ๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 574,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ   
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 100,000 บาท

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงานเทศบาลฯ   
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์สํานักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และเพื่อ
บริการประชาชน   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าจัดส่งโทรเลขธนาณัติ
บริการส่งเอกสาร ฯลฯ 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์
เน็ต  และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการ     ดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
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งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน จํานวน 23,000 บาท
     -  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดแขวน  จํานวน  1
 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
     เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
    4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกว่า
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         (1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
    สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
    สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
     - เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  เพื่อ
ใช้ในงานทะเบียนราษฎรและบัตร  จํานวน  1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า      3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi – Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 13 ประกาศ ณ วันที่ 15
  มีนาคม  2562  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,796,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,822,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,343,880 บาท

         -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   จํานวน 578,400.- บาท
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ     จํานวน 409,320.- บาท
3. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  จํานวน 356,160.- บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงิน ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง  จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 134,400.-บาท
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    จํานวน 18,000.-บาท
3. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จํานวน 18,000.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,760 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  2  อัตรา ดังต่อ
ไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 117,600.- บาท 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน  155,160.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
         -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  2  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  24,000.- บาท 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จํานวน  11,000.- บาท    

งบดําเนินงาน รวม 842,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

              - เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล ผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ดังนี้ 
1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ  
2)  ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
3)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าคัด
สําเนาเอกสาร ฤชา อากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
4)  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ
5)  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ จ้างเหมาจัดทํา โปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ฯลฯ 
6)  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง   ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ   ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
7)  ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

      -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาในราชอาณาจักรและ   นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนในการไปฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นต้น
        -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561  

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองเพื่อใช้วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปี พ.ศ. 2563

จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เขตเมือง ประจําปี 2563 เช่น ค่าลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานจากหมู่บ้าน
ของ อสม.หรือเจ้าหน้าที่อื่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมและการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่า
สถานที่
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงกาอบรมการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกัน การ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
        -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และกรณี
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ฯลฯ  เป็นต้น  

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุสํานักงานเช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิ่ง
พิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้     
     (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
     (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
      -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สาย
ไฟ ไมโครโฟน เสาอากาศวิทยุ ลําโพง  วัสดุที่นําไปใช้กับหอกระจา
ยข่าว และวัสดุอื่นๆ  ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
                -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ผ้าปู
โต๊ะ  ถ้วยชาม แก้วนํ้าจานรอง กระติกนํ้าร้อน แปรงต่างๆ นํ้ายาต่างๆ ฯลฯ
  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้     
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
         - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย หิน ดิน อิฐ
หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือ
เพื่อนําไปก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ฯลฯ รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
 (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
       -  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล ก๊าซ นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี ฯลฯ  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
  (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้าย
ประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เอกสารเผย
แพร่ต่างๆ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
                (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมาส์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
     (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
     (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     (3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ใช้ในราชการของ
เทศบาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
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งบลงทุน รวม 132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 132,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 126,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 3 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ เป็นเครื่องขยายเสียงชนิดไม่น้อยกว่า 1,000 w ขึ้นไป  
      - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03)

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD จํานวน 6,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD จํานวน 3 เครื่อง
    โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
   - รองรับการเล่นแผ่น CD/VCD/DVD/MP3
   - มีช่องต่อ USB ที่ด้านหน้า รองรับการเล่นเพลงและหนัง
   - พร้อมรีโมทคอนโทรลควบคุม
   - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,005,040 บาท
งบบุคลากร รวม 3,804,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,804,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,124,860 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 6 อัตรา  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 469,960.-   บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 411,400.- บาท
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จํานวน 347,500.- บาท
4. หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  390,000.- บาท
5. นักวิชาการการเงินและบัญชี  จํานวน 206,000.- บาท
6. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 300,000.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 188,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง หรือผู้มีสิทธิ จํานวน  4  อัตรา    
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 134,400.-   บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 18,000.- บาท    
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  จํานวน 18,000.- บาท
4. หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  18,000.- บาท 

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  13:23:11 หน้า : 15/68



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,429,480 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน จํานวน 9  อัตรา 
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1  อัตรา      
        2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา        
        3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  2  อัตรา      
        4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง  1  อัตรา       
        5. ช่างแผนที่ภาษี  1  อัตรา        
        6. เจ้าหน้าที่สํารวจ  2  อัตรา
        7. เจ้าพนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา        

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,300 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จํานวน 5
 อัตรา  
     1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา                  
     2. ช่างแผนที่ภาษี  1  อัตรา          
     3. เจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูล  2  อัตรา                                 
     4. เจ้าพนักงานเก็บเงิน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาและควบคุมงาน  ในอัตราที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ตาม ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิ์ได้
รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น  การถ่ายเอกสารระวางที่ดิน การคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพี่อนํา
รูปแปลงที่ดินเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทํา
แผนที่แม่บท การจัดทําข้อมูลรายละเอียดประจําแปลงที่ดิน การจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทั้งการจ้างเหมาบุคลากรและอื่น ๆ เป็น
ต้น  
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นต้น        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ แฟ้มเก็บเอกสาร  สมุด
บัญชีต่าง ๆ กระดาษใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นนํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  โฟม  พู่กัน  สี  รูปภาพที่มาจากการล้าง  อัด  ขยาย  ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป  และอื่นๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร
อื่นๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นต้น  
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งบลงทุน รวม 66,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 66,000 บาท
    - เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน  3 เครื่อง  
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า      3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi – Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ข้อ 13  ประกาศ  ณ  วันที่ 15
  มีนาคม  2562  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,138,540 บาท

งบบุคลากร รวม 2,586,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,586,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,840 บาท

    -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้ 
  1. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ     จํานวน 362,640.-บาท
  2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 229,200.-บาท
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,500 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและ
เงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสํานักปลัด
เทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กําหนด 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ดับเพลิงจํานวน 1 อัตรา   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,550,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ  รวมจํานวน 13  อัตรา  ดังนี้ 
    1. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง  จํานวน 3 อัตรา 
    2. พนักงานดับเพลิง    จํานวน 10 อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 134,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานป้องกันฯ  

งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน
ค่าเช่าบ้านซึ่งปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุก
นํ้า รถกู้ภัย เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนํ้าและครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  และอุปกรณ์บํารุงรักษา ซ่อม
แซมไฟฟ้าสถานีดับเพลิง  เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและ
อื่นๆ ที่จําเป็น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง และปรับ
ปรุงโป๊ะสูบนํ้า  เช่น ไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทาไม้ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือ
ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  ค้อน สว่าน ถังนํ้ามัน และอื่น ๆฯลฯ
  เป็นต้น   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับงานป้องกันฯ  เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด  ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  

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

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และ
การสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว  และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  13:23:11 หน้า : 20/68



งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ปฏิบัติงานสํานัก
งาน การจัดการฝึกอบรมฯ  และอื่น ๆ  จํานวน  1 เครื่อง   
 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562  ข้อ 12 ประกาศ  ณ  วันที่  15
  มีนาคม  2562  
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ 03) 

งานเทศกิจ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าคัดสําเนาเอกสาร ฤชา อากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จําเป็นตามอํานาจหน้าที่ ฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 459,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 459,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อถังเก็บกักนํ้าเพื่อเก็บนํ้าหน้าแล้ง จํานวน 30,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าวัสดุถังกักเก็บนํ้าเพื่อเก็บนํ้าหน้าแล้ง
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
     -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์

จํานวน 14,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์ 
 -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560
        - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางแยกในชุมชนเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 30,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อติดตั้งทางแยก  เพื่อลด
อุบัติเหตุฯภายในเขตเทศบาล เช่น กระจกมองทางแยก หรือ  อื่น ฯลฯ เป็น
ต้น   
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
    -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน 
    -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
    -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
        - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  5.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 40,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการของ อป
พร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  5.3 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร
เบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร

จํานวน 40,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและ
กฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร  เพื่อให้ความรู้กับเด็ก
และเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและ
การบังคับใช้กฎจราจร
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1.1 การรักษาความสงบภายใน  

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

    - เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถ
ยนต์ เทศบาลเช่น ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่ ไขควง  คีมล๊อค (คอ
ม้า) น๊อตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถ
ยนต์ ตลับลูกปืน นํ้ามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  
หรืออื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
     -  เพื่อเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต์เทศบาล รถ
จักรยานยนต์  และรถยนต์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
     - เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานป้องกันฯ 
เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง  นํ้ายาเคมี  ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,657,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,122,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,122,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา            จํานวน   630,000.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 1 อัตรา    ดังต่อไปนี้
     1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน 134,400.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 346,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน   ดังต่อไปนี้
     1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน  238,000.- บาท
     2. คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 108,000.-  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่คนงานทั่วไป    ดังนี้
1. คนงานทั่วไป จํานวน  1 อัตรา  จํานวน 12,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,505,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
3) ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  เครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
4) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
5) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี้  
6) ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนในการไปฝึก
อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ เป็น
ต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสีย
หาย  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  กล้อง
ถ่ายรูป  ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บ
กระดาษ  ซอง   ตรายาง  แฟ้ม  กระดานไวท์บอร์ด  หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร  หรือวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จําเป็นของกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ศูนย์บริการประชาชน และศูนย์ข้อมูลท่อง
เที่ยว หรืออื่น ๆ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จําเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หลังเก่า ศูนย์บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  และค่านํ้า
ดื่ม สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  หรืออื่น ๆ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ศูนย์บริการประชาชน  และจัดทําสนามกีฬาใน
ชุมชน  หรืออื่น ๆ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ดอกไม้  ไม้ดอก  ไม้
ประดับ  พันธุ์พืช  กระถาง  ต้นไม้  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  หรืออื่น ๆ ตามความ
จําเป็นของการเกษตร  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัด
ทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  อัดขยายจากกล้องดิจิตอล  ถ่านกล้องถ่าย
ภาพ     การลงนามถวายพระพร  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD ,หมึกพิมพ์ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
เก่า ศูนย์บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  ลานกีฬา และ
โรงเรียนบ้านใหม่

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 60,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง
เก่า  ศูนย์บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  และลานกีฬา

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต กองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และศูนย์บริการประชาชน   

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับ
ปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า  อาคารศูนย์บริการ
ประชาชน  ฯลฯ  เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,828,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,526,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,526,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ใน  ศพด.ทต.หาดเสี้ยว   ดังต่อไปนี้
   1. ครู  จํานวน    6   อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ข้าราชการตําแหน่งครู ตาม
หลักเกณฑ์ฯ ในอัตราเดือนละ 3,500.-  บาท จํานวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้
  1.  ครู คศ.2  จํานวน     2    อัตรา
-  เป็นไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว 267 ลว. 21 ม.ค. 2554
  และระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 752,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้ค่าตอบแทนตาม
ระเบียบฯ  พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
    1. ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  6  อัตรา
     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 320,000.- บาท  
     -  พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา จํานวน 432,000.- บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ผู้ที่ได้เงินเพิ่ม
การครองชีพตามระเบียบฯ ดังต่อไปนี้
    1. ผู้ดูแลเด็ก    จํานวน  6  อัตรา
    -  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  22,000.- บาท
    -  พนักงานจ้างทั่วไป          จํานวน 4 อัตรา   จํานวน  48,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,422,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก   
ค่าใช้สอย รวม 2,025,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 81,700 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กฯ
-  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.4
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จํานวน 57,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
-  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.3          
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา เช่น ค่าที่
พัก ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรม  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเนื่องในงานวันเด็ก
แห่งชาติ

จํานวน 25,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ  
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
  -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนในการไปฝึก
อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ เป็น
ต้น     
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าหนังสือเรียน จํานวน 38,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.1
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา
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ค่าอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 1,274,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 1/11  ข้อ  2.4 
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 38,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
-  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  9.2
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 442,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ
- ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แนบท้ายหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  หน้า 8/11  ข้อ  8
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล    หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 2,357,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,357,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
 ศูนย์ และโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,880,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,880,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน 2 โรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย  (บ้านหาด
สูง)  และโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล    หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านการส่ง
เสริมอาชีพที่ยั่งยืน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านดนตรี จํานวน 5,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้าน
ดนตรี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านฟ้อนรําเพลงพื้นบ้าน จํานวน 5,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านฟ้อนรํา
เพลงพื้นบ้าน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
พวนบ้านหาดเสี้ยว

จํานวน 10,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ด้านวิถี
ชีวิต และภูมิปัญญาไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,220,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,245,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,245,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 946,440 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 2 อัตรา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   628,440.-  บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            318,000.-  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,669,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรือค่าป่วยการ
สําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ช่วยเทศบาลในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 390,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการงาน
ธุรการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ค่า
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี และจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้
ต้องหา 

โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ Bike and Walk Friendly city @หาดเสี้ยว เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2
 เรื่อง คือ  เรื่องด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่อให้
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบ
ร้อย และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวรายงาน
ผลดําเนินการ ให้จังหวัดตามประเด็นการรณรงค์การปั่นจักรยาน และ
กิจกรรมปั่นจักรยาน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว
 164 ลงวันที่  26 มกราคม  2558
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
      พ.ศ. 2552
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการชุมชนปลอดขยะ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดขยะเช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่  7 มีนาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

โครงการตลาดสดดี มีมาตรฐาน จํานวน 25,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  ตลาดสดดี มี
มาตรฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ  ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่  7 มีนาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข
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โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้า
ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมการคุ้ม
ครองชีวิตผู้สูงอายุ  (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มุ่งสู่คาร์บอนตํ่า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมุ่งสู่
คาร์บอนตํ่า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่า
ของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
  - ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
 พ.ศ. 2552
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข
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โครงการผลิตนํ้าชีวภาพจากขยะสด เพื่อบําบัดนํ้าเสีย จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผลิตนํ้าชีวภาพจากขยะ
สด เพื่อบําบัดนํ้าเสีย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ   ขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627 ลงวันที่   7 มีนาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมแผนงานสาธารณสุข

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค
สัตว์สู่คนในโรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับ  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย จํานวน 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารและแผงลอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ฉบับ
ที่ 2) 2550
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทําหน้าที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม   แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น   ค่าทรายทีมีฟอส ค่านํ้ายาพ่นกําจัดยุงลาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตาม พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารและแผงลอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ฉบับ
ที่ 2) 2550
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการส่งเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 30,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 5
 ธันวาคม 2560
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผนงาน
สาธารณสุข
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีเช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ
- ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
      พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่นคอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  

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

-  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
 เป็นต้น  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารสํานักงานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  นํ้าดื่ม  แก้วนํ้า จาน
รอง ถาด ถ้วยชาม  ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ กระติกนํ้า ถัง
แก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอื่นๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้งานซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสถานที่อื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดทําป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์  จัด
ทําสื่อแผ่นพับ รูปถ่ายที่มาจากการล้างอัดขยายจากกล้องดิจิตอล  วิดีโอ
เทป  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  เอกสารเผยแพร่อื่นๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

-   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร
อื่นๆ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นต้น 

งบลงทุน รวม 165,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 24,200 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตั้งในอาคารสํานัก
งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด คุณลักษณะพื้น
ฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
1.) ขนาดที่กําหนดไม่ตํ่ากว่า 12,000 บีทียู 
2.) ราคาที่กําหนด เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3.) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
6.) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   1.) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดง ไป กลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ณ
 ธันวาคม 2561
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว (ผ03)

โครงการจัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส จํานวน 18,000 บาท
.     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส จํานวน 1 ใบ  
        จํานวน  18,000  บาท
      -  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีราย
ละเอียด คุณลักษณะพื้นฐานไม่น้อยกว่า ดังนี้
     1.) ขนาดที่กําหนด เป็นขนาดที่จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
     2.) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
     3.) ราคาดังกล่าวรวมขาตั้งและค่าติดตั้งแล้ว
    - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ณ
 ธันวาคม 2561
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)
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ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องล้างอัดฉีด 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 28,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างอัดฉีด 3 สูบ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน  28,000  บาท  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม มีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - เป็นปั๊ม ขนาด 3 ลูกสูบ ขนาดรูนํ้าเข้าไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
 - มีหม้อแรงดันแบบเหล็กหล่อ 
     - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
     - มีแท่นแบบล้อเข็น เคลื่อนย้ายได้
     - มีหัวฉีดพ่นนํ้าแบบปากเป็ด สามารถปรับองศาของนํ้าได้สะดวก
     - มีสายพ่นนํ้าแรงดันสูงยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
     - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)

โครงการจัดซื้อปั้มนํ้าอัตโนมัติชนิดแรงดันนํ้าคงที่ จํานวน 8,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มนํ้าอัตโนมัติชนิดแรงดันนํ้าคงที่  จํานวน 1
 เครื่อง  จํานวน  8,000  บาท  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม มีรายละเอียด คุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ 
 - มีถังแรงดันแบบบรรจุก๊าซไนโตรเจน
              - ระยะดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า 14 เมตร
 - ท่อนํ้าออก ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 นิ้ว
     -  ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน  15,000.- บาท เพื่อใช้ใน
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด และคุณลักษณะพื้น
ฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
      - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายใต้เครื่องเดียวกัน
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
      - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
      - มีหน่วยความจาํ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
     - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
      - มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi   
      - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm)
      - มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

      - สามารถถ่ายสาํเนาเอกสารได้ท ัง้สแีละขาวดาํ
      - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
      - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
      - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ Custom
     - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ จํานวน 42,500 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ จํานวน 1
 เครื่อง   จํานวน  42,500  บาท  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม โดยมีรายละเอียด และคุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 1.) โปรเจ็กเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 40,000 ANSI Lumens 
 2.) เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 3.) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP จํานวน 1 เครื่อง 
 4.) ระดับ XGV เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
 5.) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า 
    - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ณ
 ธันวาคม 2561
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)
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โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด      
 จํานวน  10,000  บาท  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม โดยมีรายละเอียด และคุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
     - ขนาดลําโพงไม่ตํ่ากว่า 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย จํานวน 2 ตัว 
     - มีแบตเตอรี่ พร้อมล้อลาก 
     - กําลังวัตต์ไม่ตํ่ากว่า 450
     - กําลังขยายสูงสุดไม่ตํ่ากว่า 900 วัตต์ 
     - กําลังไฟ AC : 220v/50Hz
     - มีระบบปรับระดับเสียง และปรับระดับคุณภาพเสียง
     - มีไฟ LED แสดงสถานะ สามารถเล่นไฟล์เพลง ซีดี MP3
 ช่อง USB,SD Cade
     - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)

โครงการจัดซื้อเลนส์สําหรับกล้องดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์สําหรับกล้องดิจิตอล จํานวน 1 ชิ้น พร้อม 
Hood จํานวน  20,000  บาท  เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม โดยมีรายละเอียด และคุณลักษณะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้
     1.) ขนาดทางยาวโฟกัส 18 – 105
     2.) ขนาดรูรับแสงไม่น้อยกว่า f 3.5 – 4.6 
     3.) มีระบบลดการสั่นไหว
     - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว (ผ03)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน7,000.-บาท
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            จํานวน 6,000.-บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่            จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหนองอ้อ จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน7,000.-บาท
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            จํานวน 6,000.-บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่            จํานวน 7,000.-บาท

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  13:23:12 หน้า : 41/68



อุดหนุนชุมชนบ้านหาดสูง จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
           จํานวน 6,000.-บาท
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            จํานวน 7,000.-บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่            จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวใต้ จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
         จํานวน 7,000.-บาท
     2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน 6,000.-บาท
     3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
         จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
         จํานวน 7,000.-บาท
     2.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน6,000.-บาท
     3.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
         จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน7,000.-บาท
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            จํานวน 6,000.-บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่             จํานวน 7,000.-บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ชัยมงคล จํานวน 20,000 บาท
     1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก  จํานวน7,000.-บาท
     2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ            จํานวน 6,000.-บาท
     3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่            จํานวน 7,000.-บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ งานบริการสาธารณสุขอื่น และค่าบริการอื่นๆ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอก
ควัน  เครื่อง พ่นยา และอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้ามันเบรก หัว
เทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํ้ารถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และ
อื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจาระบี  นํ้ามัน
เครื่อง สําหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องพ่นยา  และอื่นๆ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องมือแพทย์ เครื่อง
มือวิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์ และ
เวชภัณฑ์สําหรับสัตว์  สําหรับควบคุมและป้องกันโรค    ฯลฯ   

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,075,060 บาท

งบบุคลากร รวม 805,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 805,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 511,440 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี   จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง       จํานวน        511,440.-    บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน     134,400.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,160 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน จํานวน 1  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จํานวน     155,160.- 
บาท                                               

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,260 บาท
          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้า  พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  จํานวน 1  อัตรา  ดังต่อ
ไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จํานวน          4,260.- บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 1,219,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน           10,000.- บาท         
       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาล  ผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ         

ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 960,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ 
2) ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน     
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
4) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ
5) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางสื่อต่างๆจ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ฯลฯ
6) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
7) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้เบิกจ่าย
จากประเภทรายจ่ายนี้หรืออื่นๆ                                               

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน     30,000.- บาท   
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราช
อาณาจักรและนอก    ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
และ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ เป็นต้น 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม             จํานวน     20,000.- บาท
    -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้ง  ค่าสิ่งของและค่าแรงงานและกรณี
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองฯลฯเป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน     จํานวน     50,000.- บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มสิ่ง
พิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ รวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้ 
    1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
    2) รายจ่ายเพื่อจัด หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภัย
ค่าติดตั้งเป็นต้น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จํานวน    15,000.- บาท   
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล ก๊าซ นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบนซิน    นํ้ามันจารบี ฯลฯ ฯลฯ รวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้ 
    1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ 
    2) รายจ่ายเพื่อจัด หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน    10,000.- บาท 
   - เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์  กระดาษเขียนโปสเตอร์  โฟม  พู่กัน  สี  รูปภาพที่มาจากการ
ล้าง  อัด  ขยาย  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  และอื่นๆ ฯลฯ   

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย  จํานวน     10,000.- บาท                                    
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย  เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติ
หน้าที่  เช่น  เสื้อคลุม รองเท้าบูท หมวก  ถุงมือ  แว่นตากันเศษผง  และ
อื่นๆ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์     จํานวน    90,000.- บาท           
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม    จํานวน    24,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสาร
อื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นต้น  
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งบลงทุน รวม 50,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,800 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องสว่าน hammer Drill จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสว่าน hammer Drill จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 3,000.- บาทโดยมีลักษณะ ดังนี้
- พิกัดกําลังไฟ 710 w  
- อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)  0-48000 
- ความเร็วรอบบตัวเปล่า(rpm)  0-3200  
 -  ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ( ผ. 03)

โครงการจัดซื้อสว่าน โรตารี่สกัด จํานวน 9,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่าน โรตารี่สกัด  จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน  9,000 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้  
- พิกัดกําลังไฟ 850 w  
- แรงกระแทกที่ความเร็ว 0-4000 
- พิกัด bpm ความเร็วพิกัด 0-900 
- rpm ระบบจับยืด SDS-plus  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
   -  ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จํานวน 9,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องปั๊มลม จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900
.-บาท  โดยมีลักษณะดังนี้ 
-ปั๊มลมสายพาน 3 แรง  2 สูบ 100 ลิตร  
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานจัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ( ผ. 03)  

โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 6,900 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว เป็น
เงิน 6,900.-บาท
โดยมีลักษณะดังนี้
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่
น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที  
- ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า ๖๐ มิลลิเมตร  
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นตํ่า
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท  โดย มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ไม่น้อย ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบCache Memory รวมใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2)ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบCache Memory รวม ใน
ระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อย
กว่า 8 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความ
จุ ไม่น้อยกว่า1 TB หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GBจํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  2562 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ( ผ. 03)                                   

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,269,040 บาท
งบบุคลากร รวม 2,255,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,255,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,131,360 บาท

   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล    พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  จํานวน  4  อัตรา  ดังต่อไปนี้
 1. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 295,000
.- บาท
 2. ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน 2 อัตรา  จํานวน   480,960.-  บาท
 3. ตําแหน่งวิศวกรโยธา    จํานวน  1 อัตรา  จํานวน   355,400.- บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับ   ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  และเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 18,000
.-  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,023,360 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน  
จํานวน  8  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ    จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน  2  อัตรา  
3. ตําแหน่งคนงาน    จํานวน  5  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,620 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่  พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  จํานวน 6  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จํานวน  1  อัตรา  
2. ตําแหน่งคนงาน    จํานวน  5  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 1,062,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

  ค่าเช่าบ้าน     จํานวน         72,000.-   บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็น
1)ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปกหนังสือ
2)ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน
3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
4)ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่างๆ
5)ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ จ้างเหมาจัดทําโปสเตอร์ แผ่นพับหรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายค่าล้าง อัด ขยาย รูปถ่าย ฯลฯ
6)ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม  ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อ
สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
7)ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ให้เบิก
จ่ายจากประเภทรายจ่ายนี้
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น เช่น รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ฯลฯ  เป็นต้น  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

   - เพื่อเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนําไปปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฟิวส์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อม
แซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว  พร้อมจัดซื้อและซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ ยาง
มะตอยสําเร็จรูป ท่อระบายนํ้า คสล. และเครื่องมือทํา
งาน  เช่น  ค้อน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และ
อื่นๆ  ที่จําเป็นในการทํางาน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์
เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี่, ยางรถ  ฯลฯ  สําหรับ  รถกระเช้า  รถหก
ล้อ หรืออื่นๆ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 110,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน    นํ้ามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจาระบี  นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ เป็นต้น สําหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ    

งบลงทุน รวม 1,951,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,951,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 2 ต่อจากเดิม (บ้านป้า
ต้อย) หมู่ที่ 1  ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 354,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 239 ม. มีพื้น
ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 717 ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ทั้ง 2 ด้าน  หรือตาม
สภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟัลคอนกรีต บริเวณถนน
สายชมปรีดา หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลหาดเสี้ยว

จํานวน 1,059,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแบบพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 550 ม. มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 2,750 ตรม. หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด
- ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างเสริมถนนคสล.บริเวณซอยไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตําบลหาด
เสี้ยว

จํานวน 38,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. มีพื้น
ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 75 ตรม.  หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อม
ถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นต้น    

งานสวนสาธารณะ รวม 1,018,840 บาท
งบบุคลากร รวม 318,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,600 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน 
จํานวน  3  อัตรา  ดังต่อไปนี้
1.  ตําแหน่งคนงานสวนสาธารณะ    จํานวน  2  อัตรา       
2.  ตําแหน่งคนตกแต่งสวน      จํานวน  1  อัตรา       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,240 บาท
          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่   พร้อมทั้งเงิน   เลื่อนขั้นค่าตอบแทน  จํานวน  3  อัตรา  ดัง
ต่อไปนี้
1.  ตําแหน่งคนงานสวนสาธารณะ    จํานวน  2  อัตรา       
2.  ตําแหน่งคนตกแต่งสวน      จํานวน  1  อัตรา       
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยนํ้าใสเพื่อเมืองน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
 -  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และคลอง
สวยนํ้าใสเพื่อเมืองน่าอยู่ เช่นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่นค่าอาหาร
และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น เช่น  รถบรรทุกนํ้า หรืออื่นๆ ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวดผูกเหล็ก ตะปู อิฐ และเครื่อง
มือทํางาน  เช่น  ค้อน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัด
ต้นไม้ และอื่น ๆ  ที่จําเป็นในการทํางาน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สําหรับใช้กับรถยนต์
เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี่ ,ยางรถ  หรืออื่นๆ  สําหรับรถบรรทุกนํ้า   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามันจาระบี  นํ้ามัน
เครื่อง  ฯลฯ  เป็นต้น  

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์
พืช กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและอื่นๆ ตามความจําเป็นของงานการ
เกษตร   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,953,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,008,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,008,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,810,560 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน จํานวน 16 อัตรา 
 1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ               จํานวน  2  อัตรา
 2. คนงานประจํารถขนขยะ               จํานวน  9  อัตรา
 3. คนงานกวาดถนน   จํานวน  5  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 197,880 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน 16
 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 1. พนังงานขับรถยนต์ขนขยะ  จํานวน  2  อัตรา
 2. คนงานประจํารถขนขยะ  จํานวน  9  อัตรา
 3. คนงานกวาดถนน   จํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,905,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ     

ค่าใช้สอย รวม 1,950,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ค่าจ้าง
ศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ ค่าจ้างเหมาในการทําความ
สะอาดถนน ที่ หรือทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ เช่น  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัด
หญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 925,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 250,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง   นํ้ายาทําความสะอาด  ถังขยะในชุมชน  และเครื่องมือทํา
ความสะอาดต่าง ๆ และอื่นๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
     - เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้งานซ่อมแซม สถาน
ที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล และสถานที่อื่นๆ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  หัวเทียน  ไขควง  น็อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํ้ารถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 480,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
ก๊าซ  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา ถ่าน นํ้ามันจาระบี นํ้ามันเบรก นํ้ามัน
เครื่อง สําหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  และอื่นๆ 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
   อุดหนุนให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง   จํานวน  20,000.-  บาท

อุดหนุนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะในโรงเรียน
   อุดหนุนให้โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา    จํานวน  20,000.-  บาท   

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายนํ้าและวาง
ท่อระบายนํ้าในเขตเทศบาล  และค่าจ้างเหมาบริการศึกษาความเหมาะ
สมในการบําบัดนํ้าเสีย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 343,000 บาท

งบบุคลากร รวม 343,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อม เงินเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหน่ง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานการพัฒนาชุมชน  ดังนี้  
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จํานวน 2 ตําแหน่ง  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 782,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 732,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 732,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้พิการ หรือค่าจ้างเหมาบริการหรือ
อื่น ๆ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

         -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
         - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม 4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 60,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
      -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาล
พบประชาชน เพื่อเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก  
     -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน 400,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาล 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการเยี่ยมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน จํานวน 30,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือน  ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน    
      -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  เพื่อรณรงค์ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงและพัฒนาแกนนําเยาวชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยง
เสพยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
 กับประชาชน ในเขตเทศบาล  เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขต
เทศบาล  ห่างไกลจากยาเสพติด  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว (กิจกรรมออกกําลังกาย)

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมนันทนาการ ออกกําลังกายร่วมกัน 
เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี และมีความรักความสามัคคีในชุมชน
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้า
ของชุมชนในเขตเทศบาล    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  3.1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด) จํานวน 30,000 บาท
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  3.1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์คัพ" จํานวน 80,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "ชุมชนสัมพันธ์
คัพ"  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)   
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
ให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนัก
เรียนให้กับโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 634,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 454,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีจุดบั้งไฟ
เป็นพุทธบูชา   เช่น   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3) จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สังขานต์ผู้
เฒ่า หมู่ 3)  เช่น   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" จํานวน 1,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการถวายพวงมาลา   "พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  เช่น  ค่าพวงมาลา  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายพวงมาลา"พระปิยมหาราช" จํานวน 1,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการถวายพวง
มาลา       "พระปิยมหาราช"  เช่น  ค่าพวงมาลา  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้
สูงอายุ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าช้าง  ค่าแตรวง   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่   ค่าจัดขบวน
วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงนํ้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัช
นาลัย

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีสรงนํ้าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย  เช่น  ค่าจัดขบวน
วัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน 70,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อน
อดีตศรีสัชนาลัย เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  การสร้างบ้านจําลองวิถี
ชีวิต  การแสดงวัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย จํานวน 90,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวัน
ของดีศรีสัชนาลัย  เช่น  ค่าจัดขบวนวัฒนธรรม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ"วันพ่อขุนราม
คําแหงมหาราช"

จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการร่วมงานรัฐพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ"วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"  เช่น  ค่าเครื่อง
สักการะ          ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้าบ้านเฮา จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กําฟ้า
บ้านเฮา เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติหรืออื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน   การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง         เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ให้กับเทศบาล  ที่เป็นเจ้า
ภาพในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล  หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ 
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ
เทศกาลอาหาร ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัด
สุโขทัย ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน   เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย  ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย 
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาล
ตําบล   หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 210,000 บาท
งบบุคลากร รวม 165,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน   ดังต่อไปนี้
     1.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว    จํานวน  1  อัตรา        

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562  13:23:12 หน้า : 61/68



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,000 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง  ดังต่อไปนี้
  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว    จํานวน 1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนในการไปฝึก
อบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ เป็น
ต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ
. 2561

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น  จัดพิมพ์
เอกสารการท่องเที่ยว  ศึกษาดูงาน  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรม  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-   ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลป
วัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท่องเที่ยว  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนัก
อนุรักษ์)

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห้องเรียนสี
เขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์) ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาด
สูง)  จํานวน 10,000.- บาท 
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,508,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตลาดสด จํานวน 1 อัตรา 
 1. คนงานดูแลตลาดสด  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในงานตลาดสด จํานวน  1 อัตรา 
 1. คนงานดูแลตลาดสด  จํานวน  1  อัตรา
  

งบดําเนินงาน รวม 1,255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ
     1.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทําความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
     1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการอื่นๆ
     1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  ซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาลตําบล  หาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผล
ทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมู่
ที่ 2  แผงจําหน่ายสินค้า ห้องนํ้า รางระบายนํ้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อให้มี
สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนําไปติดตั้งหรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ  หรือ
สถานที่อื่นๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
    - เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เพื่อปรับปรุง
อาคาร โครงสร้างตลาดสด ทั้ง 2 แห่ง และสถานที่อื่นๆ

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์
พืช กระถางต้นไม้  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว์  อุปกรณ์การ
เกษตร  และอื่นๆ ตามความจําเป็นของงานเกษตร เพื่อปรับปรุง  ภูมิทัศน์
ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานที่อื่นๆ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และตลาด
กลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 190,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และ
ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว  

งบลงทุน รวม 133,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 133,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 133,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น     ปรับปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรม
พื้นบ้านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2  แผงจําหน่ายสินค้า  ห้องนํ้า ราง
ระบายนํ้า และสถานที่อื่นๆ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 3,181,000 บาท
งบบุคลากร รวม 951,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 951,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 369,240 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา 
 1. สัตวแพทย์ชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา 
 1. คนงานทั่วไป   จํานวน   1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบ
แทน จํานวน 3 อัตรา   
 1. คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์  จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง  จํานวน  3
 อัตรา   

 1. คนงานประจําโรงฆ่าสัตว์  จํานวน   3  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  

ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,310,000 บาท
     1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการฆ่าและชําแหละ
สุกร และค่าบริการอื่นๆ  
     1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
     1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนื้อสัตว์ และการ
ศึกษา
ดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการฆ่าสัตว์ และจําหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 
     - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม    แผน
งานสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนา ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ เช่น  ซ่อมแซมเครื่องลวกและปั่นขน เครื่องทําสลบสุกร รอก
และเครน ซองบังคับสุกร เครื่องปั่นไฟสํารอง และอื่นๆ  เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนําไปติดตั้งหรือปรับ
ปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของโรงฆ่าสัตว์  หรือสถานที่อื่นๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
     - เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เพื่อปรับ
ปรุง กลุ่มอาคารโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์ และสถานที่อื่นๆ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ชุดน๊อตยึดใบปั่นขน
สุกร ใบปั่นขนสุกร  สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม แหวนสปริง น๊อต แกนเพลาลูก
กลิ้งด้านติดมอเตอร์ แกนเพลาลูกกลิ้งด้านไม่ติดมอเตอร์ ลูกปืน เฟืองโซ่
คู่ ซีนกันนํ้ามันเครื่องลวกและปั่นขน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามัน
ไฮดรอลิก  นํ้ามันเบนซิน  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน  นํ้ามันจาระบี  นํ้ามัน
เครื่อง สําหรับเครื่องลวกและปั่นขน ซองบังคับสุกร  เครื่องตัดหญ้า    และ
อื่นๆ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์
พืช กระถางต้นไม้  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว์  อุปกรณ์การ
เกษตร  และอื่นๆ ตามความจําเป็นของงานเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และสถานที่อื่นๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 409,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 204,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 200,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง  เช่น  ปรับปรุง  ต่อเติม  ซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์  โรงพัก
สัตว์  ห้องนํ้า  อาคาร ที่พักคนงาน  ระบบบําบัดนํ้าเสีย ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพ
ที่ใช้งาน  ได้ตามปกติ    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,960,440 บาท

งบกลาง รวม 15,960,440 บาท
งบกลาง รวม 15,960,440 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 428,640 บาท

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้
เงิน เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม  2555 ซึ่งนําไปก่อสร้าง
อาคารตลาดสดเทศบาล  
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 130,640 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินกู้ทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้
เงิน เลขที่ 1041/48/2555  ลงวันที่ 11 มกราคม  2555 ซึ่งนําไปก่อ
สร้างอาคารตลาดสดเทศบาล   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 530,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งแต่
เดือน ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563  รวม 12 เดือน   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย
เจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญเสียเนื่องจากการทํางาน ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างที่ประมาณการทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,851,600 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7 ชุมชน  
ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน   
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,688,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 7 ชุมชน  
ในเขตเทศบาล  จํานวน 12 เดือน  
  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม แผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 7 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล  คนละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน    
    -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง
สังคม แผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 132,760 บาท
    -  เพื่อจ่ายในฉุกเฉิน หรือจําเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
ในระหว่างปีงบประมาณ   หรือไม่สามารถจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อ
ขอรับงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ เช่น วาตภัย อุทุกภัย การพัฒนาบูรณะ
ซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์การซ่อมแซมหรือการสร้างถนน
สะพาน ท่อระบายนํ้า ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายตามนโยบายกระทรวง
มหาดไทยที่จําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่มีงบประมาณตั้งไว้(ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล 
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 63,800 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของรายรับจริงปีที่ผ่านมา(ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน ทุก
ประเภท)(ตามข้อบังคับ ส.ท.ท.พ.ศ.2545 ข้อ16) 
คํานวณ(รายรับจริง ปี 2561 – เงินอุดหนุน x 0.00167) 
   =  (67,681,414.97 –  29,492,320.- )
  =  38,189,094.97  x 0.00167 บาท
  =  63,775.79 บาท  ตั้งไว้  63,800.- บาท  

ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) จํานวน 150,000 บาท
    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
   -  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดเสี้ยว  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553  เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
   -  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  3.1 แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือทําศพพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของเทศบาลที่ถึงแก่กรรมใน
ระหว่างรับราชการ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 780,000 บาท
     -   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.)(เทศบาล)โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ งบ
ประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  (โดยไม่นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่ผู้อุทิศให้  หรือเงินอุดหนุนทั่วไปและ
เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 คํานวณ = 2% (75,000,000 – 36,000,000= 39,000,000)
  = 780,000 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 130,640

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

63,800

ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)

150,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 428,640

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 530,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,851,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 25,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

780,000

สํารองจ่าย 132,760

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,688,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:08:33 หน้า : 1/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 130,640

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

63,800

ค่าสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)

150,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 428,640

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 530,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,851,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 25,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

780,000

สํารองจ่าย 132,760

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,688,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 149,000 330,000 3,286,680 143,520 1,098,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 16,000 13,000 306,000 21,420 82,000

เงินเดือนพนักงาน 369,240 1,642,800 946,440 2,250,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 221,760

เงินประจําตําแหน่ง 152,400 134,400 134,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 20,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

144,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 30,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,830,000 72,000 2,530,000 790,000 950,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 81,700

ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 57,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,550,000 2,774,240 9,763,440

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,500 21,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 134,000 136,300 756,720

เงินเดือนพนักงาน 591,840 6,236,900 12,037,220

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 271,200 240,500 733,460

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 761,800 1,201,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 20,000 140,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,000 70,000 256,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 156,000 348,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 40,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 5,000 830,000 7,007,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 81,700

ค่าเครื่องแบบผู้เรียน 57,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเปตอง "ชุมชน
สัมพันธ์คัพ"

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการงาน
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีจุดบั้งไฟเป็น
พุทธบูชา

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
(สังขานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3)

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถวายพวงมาลา"พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช"

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถวายพวงมาลา"พระ
ปิยมหาราช"

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้
สูงอายุ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาด
เสี้ยว

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนื้อ
สัตว์ และการศึกษา
ดูงาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานประเพณี
สรงนํ้าโอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานย้อนอดีต
ศรีสัชนาลัย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาเปตอง "ชุมชน
สัมพันธ์คัพ"

80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการงาน
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีจุดบั้งไฟเป็น
พุทธบูชา

25,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
(สังขานต์ผู้เฒ่า หมู่ 3)

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถวายพวงมาลา"พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช"

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ถวายพวงมาลา"พระ
ปิยมหาราช"

1,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้
สูงอายุ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีแห่ช้างบวช
นาคไทยพวนบ้านหาด
เสี้ยว

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์ จําหน่ายเนื้อ
สัตว์ และการศึกษา
ดูงาน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานประเพณี
สรงนํ้าโอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานย้อนอดีต
ศรีสัชนาลัย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย

90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
งานรัฐพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ"วันพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช"

12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรม กําฟ้าบ้าน
เฮา

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
หรืออื่นๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ที่ยั่งยืน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านดนตรี

5,000

ค่่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านฟ้อนรําเพลงพื้น
บ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านวิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยว

10,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:08:33 หน้า : 7/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
กิจกรรมงานวันของดี
ศรีสัชนาลัย

90,000

ค่าใช้จ่ายโครงการร่วม
งานรัฐพิธีถวายเครื่อง
ราชสักการะ"วันพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช"

12,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลาน
วัฒนธรรม กําฟ้าบ้าน
เฮา

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
หรืออื่นๆ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ที่ยั่งยืน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านดนตรี

5,000

ค่่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านฟ้อนรําเพลงพื้น
บ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบ้าน

5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมเด็กและเยาวชน 
ด้านวิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 15,000 100,000 50,000 60,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ
จัดการท่องเที่ยว 30,000

ค่าหนังสือเรียน 38,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก 1,274,000

ค่าอุปกรณ์การเรียน 38,000

โครงการ Bike and 
walk friendly city 
@ หาดเสี้ยว

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเสี้ยวและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล
โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเขตเมืองเพื่อ
ใช้วางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปี พ.ศ. 
2563

โครงการจัดซื้อถังเก็บ
กักนํ้าเพื่อเก็บนํ้าหน้า
แล้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 650,000 945,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ
จัดการท่องเที่ยว 30,000

ค่าหนังสือเรียน 38,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก 1,274,000

ค่าอุปกรณ์การเรียน 38,000

โครงการ Bike and 
walk friendly city 
@ หาดเสี้ยว

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

20,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลหาดเสี้ยวและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 10,000 10,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 20,000 20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเขตเมืองเพื่อ
ใช้วางแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปี พ.ศ. 
2563

10,000 10,000

โครงการจัดซื้อถังเก็บ
กักนํ้าเพื่อเก็บนํ้าหน้า
แล้ง

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ให้กับชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

60,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
โครงการจัดทําคู่มือ
การให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 50,000

โครงการตลาดสดดี มี
มาตรฐาน 25,000

โครงการติดตั้งกระจก
โค้งบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงในชุมชน
โครงการเตรียมความ
พร้อมการคุ้มครอง
ชีวิตผู้สูงอายุ(และทุก
คน)ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

20,000

โครงการเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว มุ่งสู่คาร์บอน
ตํ่า

20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 10,000

โครงการประชาคม
และการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:08:33 หน้า : 11/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ให้กับชุมชน ใน
เขตเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว

60,000

โครงการจัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

14,000 14,000

โครงการจัดทําคู่มือ
การให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฎร

20,000 20,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 50,000

โครงการตลาดสดดี มี
มาตรฐาน 25,000

โครงการติดตั้งกระจก
โค้งบริเวณทางแยกใน
ชุมชนเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว

30,000 30,000

โครงการติดตั้งถังดับ
เพลิงในชุมชน 30,000 30,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมการคุ้มครอง
ชีวิตผู้สูงอายุ(และทุก
คน)ล่วงหน้าใน
สถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

20,000

โครงการเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว มุ่งสู่คาร์บอน
ตํ่า

20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 10,000

โครงการประชาคม
และการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และคลองสวยนํ้า
ใสเพื่อเมืองน่าอยู่

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการผลิตนํ้า
ชีวภาพจากขยะสด 
เพื่อบําบัดนํ้าเสีย

10,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโรค
สัตว์สู่คนในโรงเรียน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารและ
แผงลอย

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ทําหน้าที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน 
และศึกษาดูงาน

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มแม่บ้านในเขต
เทศบาล

400,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 50,000

โครงการเยี่ยมเยือน  
ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน 30,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  16:08:33 หน้า : 13/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และคลองสวยนํ้า
ใสเพื่อเมืองน่าอยู่

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ในเด็กและเยาวชน

10,000

โครงการผลิตนํ้า
ชีวภาพจากขยะสด 
เพื่อบําบัดนํ้าเสีย

10,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโรค
สัตว์สู่คนในโรงเรียน

15,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000 15,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

200,000 200,000

โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารและ
แผงลอย

15,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ทําหน้าที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน 
และศึกษาดูงาน

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และกลุ่มแม่บ้านในเขต
เทศบาล

400,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 50,000

โครงการเยี่ยมเยือน  
ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านยาเสพติด 40,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 
(กิจกรรมออกกําลัง
กาย)

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาหมู่บ้าน เชื่อม
โยงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนฟื้นฟูการทอ
ผ้าของชุมชนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนชมรม TO BE 
NUMBER ONE

30,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ(ต่อยอด)

30,000

โครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

300,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

100,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านยาเสพติด 40,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว 
(กิจกรรมออกกําลัง
กาย)

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาหมู่บ้าน เชื่อม
โยงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนฟื้นฟูการทอ
ผ้าของชุมชนในเขต
เทศบาล

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนชมรม TO BE 
NUMBER ONE

30,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มส่งเสริม
อาชีพ(ต่อยอด)

30,000

โครงการสวน
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

300,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
งานประชาสัมพันธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562
โครงการอบรมเสริม
สร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมาย
จราจร
เบื้องต้นและการบังคับ
ใช้กฎจราจร

โครงกาอบรมการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 442,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 620,000 120,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 250,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 130,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 350,000 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 705,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
งานประชาสัมพันธ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

30,000 30,000

โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

20,000 20,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับ
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563

20,000 20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎ
จราจรและกฎหมาย
จราจร
เบื้องต้นและการบังคับ
ใช้กฎจราจร

40,000 40,000

โครงกาอบรมการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563

30,000 30,000

จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 442,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 225,000 1,305,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 25,000 455,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 240,000 480,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 70,000 550,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 225,000 1,180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 250,000 10,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,357,000

วัสดุการเกษตร 30,000 50,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 130,000 330,000 30,000 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 50,000 40,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 100,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 24,000 15,000 35,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 390,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 504,000 120,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

24,200

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน
โครงการจัดซื้อถังนํ้า
แบบสแตนเลส 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 370,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,357,000

วัสดุการเกษตร 90,000

วัสดุก่อสร้าง 70,000 40,000 650,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 90,000 190,000

วัสดุสํานักงาน 330,000 550,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 10,000 59,000 143,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000 100,000 570,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 400,000 1,084,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter)

24,200

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน

23,000 23,000

โครงการจัดซื้อถังนํ้า
แบบสแตนเลส 18,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 22,000 22,000

โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล

66,000 66,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สว่าน hammer Drill 3,000

โครงการจัดซื้อสว่าน 
โรตารี่สกัด 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่น CD/DVD

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ล้างอัดฉีด 3 สูบ ขนาด 
1 นิ้ว

28,000

โครงการจัดซื้อปั้มนํ้า
อัตโนมัติชนิดแรงดัน
นํ้าคงที่

8,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มลม 9,900

โครงการจัดซื้อเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้า 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ 42,500

โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงเคลื่อนที่ 10,000

โครงการจัดซื้อเลนส์
สําหรับกล้องดิจิตอล 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สว่าน hammer Drill 3,000

โครงการจัดซื้อสว่าน 
โรตารี่สกัด 9,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 126,000 126,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่น CD/DVD 6,000 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ล้างอัดฉีด 3 สูบ ขนาด 
1 นิ้ว

28,000

โครงการจัดซื้อปั้มนํ้า
อัตโนมัติชนิดแรงดัน
นํ้าคงที่

8,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปั๊มลม 9,900

โครงการจัดซื้อเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้า 6,900

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี

15,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ 42,500

โครงการจัดซื้อตู้
ลําโพงเคลื่อนที่ 10,000

โครงการจัดซื้อเลนส์
สําหรับกล้องดิจิตอล 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บริเวณซอยเชื่อม
เทศบาล 2 ต่อจากเดิม 
(บ้านป้าต้อย) หมู่ที่ 1  
ตําบลหาดเสี้ยว

354,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงผิวทางแบบพารา
แอสฟัลคอนกรีต 
บริเวณถนนสายชม
ปรีดา หมู่ที่ 1 - 2 
ตําบลหาดเสี้ยว

1,059,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนคสล.บริเวณซอย
ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว

38,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 183,000 500,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการร่วม
อนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนชุมชนบ้านป่า
ไผ่ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หนองอ้อ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดสูง 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดเสี้ยวใต้ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดเสี้ยวเหนือ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
ใหม่ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.บริเวณซอยเชื่อม
เทศบาล 2 ต่อจากเดิม 
(บ้านป้าต้อย) หมู่ที่ 1  
ตําบลหาดเสี้ยว

354,000

โครงการก่อสร้างปรับ
ปรุงผิวทางแบบพารา
แอสฟัลคอนกรีต 
บริเวณถนนสายชม
ปรีดา หมู่ที่ 1 - 2 
ตําบลหาดเสี้ยว

1,059,000

โครงการก่อสร้างเสริม
ถนนคสล.บริเวณซอย
ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว

38,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 713,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการร่วม
อนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ 
จังหวัดสุโขทัย

40,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนชุมชนบ้านป่า
ไผ่ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หนองอ้อ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดสูง 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดเสี้ยวใต้ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
หาดเสี้ยวเหนือ 20,000

อุดหนุนชุมชนบ้าน
ใหม่ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนชุมชนบ้าน
ใหม่ชัยมงคล 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 3,880,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 10,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนต้าน
ภัยยาเสพติด

15,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี และราชพิธี
ต่าง ๆ

40,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันของดีศรีสัชนา
ลัยและเทศกาลอาหาร

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานสักการะพระแม่ย่า
และงานกาชาด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

อุดหนุนโครงการร่วม
อนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

40,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมกีฬาเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพนักเรียน

10,000

อุดหนุนโครงการแหล่ง
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรียน

20,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมนักเรียนแกนนํา
ห้องเรียนสีเขียว (หนู
น้อยนักอนุรักษ์)

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเมือง
เชลียง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนชุมชนบ้าน
ใหม่ชัยมงคล 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 3,880,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 10,000

อุดหนุนโครงการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนต้าน
ภัยยาเสพติด

15,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธี และราชพิธี
ต่าง ๆ

40,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานวันของดีศรีสัชนา
ลัยและเทศกาลอาหาร

20,000

อุดหนุนโครงการจัด
งานสักการะพระแม่ย่า
และงานกาชาด

20,000

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

อุดหนุนโครงการร่วม
อนุรักษ์งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน 
เล่นไฟ
จังหวัดสุโขทัย

40,000

อุดหนุนโครงการส่ง
เสริมกีฬาเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพนักเรียน

10,000

อุดหนุนโครงการแหล่ง
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรียน

20,000

อุดหนุนโครงการ
อบรมนักเรียนแกนนํา
ห้องเรียนสีเขียว (หนู
น้อยนักอนุรักษ์)

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเมือง
เชลียง 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนหาด
เสี้ยววิทยา 20,000

รวม 15,960,440 4,689,000 10,000 959,000 1,125,000 13,336,380 3,850,480 13,516,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนหาด
เสี้ยววิทยา 20,000

รวม 3,602,540 17,951,060 75,000,000
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