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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู0บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะได0เสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู0บริหารเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว จึงขอชี้แจงให0ทานประธานสภาและสมาชิกทุกทานได0ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีสถานะ
การเงินดังนี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
68,105,218.51บาท
1.1.2 เงินสะสม 41,868,916.43บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
22,876,537.19 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว0แบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได0จาย จํานวน - โครงการ
รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได0กันเงินไว0โดยยังไมได0กอหนี้ผูกพัน จํานวน -โครงการ
รวม - บาท
1.2 เงินกู0คงค0าง 6,317,507.56 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 50,629,019.98 บาท
หมวดภาษีอากร
2,808,741.60
บาท
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
1,065,026.00
หมวดรายได0จากทรัพย?สิน
4,430,492.21
บาท
หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย?
บาท
หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด
140,975.00
บาท
หมวดรายได0จากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
24,018,289.17
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
18,165,496.00
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค? 16,491,934.00 บาท
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(3) รายจายจริง จํานวน 34,354,168.58บาท ประกอบด0วย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจ0างประจําและคาจ0างชั่วคราว)
งบดําเนินงาน
(หมวดคาตอบแทน ใช0สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ? ที่ดินและสิ่งกอสร0าง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค?
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน0าที่ จํานวน

1,367,718.75 บาท
15,560,709.00 บาท
12,014,664.50 บาท
895,272.58 บาท
บาท
4,515,803.75 บาท
12,868,039.00 บาท
บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

2,186,787.70
1,005,976.75
5,012,942.59
127,795.00
8,333,502.04

2,140,000.00
923,000.00
4,000,000.00
150,000.00
7,213,000.00

2,870,000.00
1,126,000.00
4,300,000.00
150,000.00
8,446,000.00

27,512,496.29
27,512,496.29

29,767,000.00
29,767,000.00

30,954,000.00
30,954,000.00

18,875,348.00
18,875,348.00

20,000,000.00
20,000,000.00

18,000,000.00
18,000,000.00

54,721,346.33

56,980,000.00

57,400,000.00

รายได5จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได0จากทรัพย?สิน
หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย?
หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได0จากทุน
รวมรายได5จัดเก็บเอง
รายได0ที่รัฐบาลเก็บแล0วจัดสรรให0องค?กรปกครอง
สวนท0องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได5ที่รัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค:กรปกครอง
ส;วนท5องถิ่น
รายได0ที่รัฐบาลอุดหนุนให0องค?กรปกครองสวนท0องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได5ที่รัฐบาลอุดหนุนให5องค:กรปกครองส;วน
ท5องถิ่น
รวม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
2.2 รายจ;าย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจ0างประจํา
และคาจ0างชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใช0สอย
และวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ? ที่ดินและ
สิ่งกอสร0าง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ;ายจากงบประมาณ

2,210,999.55
18,456,638.00

2,553,730.00
19,912,760.00

2,509,350
22,412,320

16,283,082.58

22,070,060.00

22,950,460

4,831,750.33

6,474,450.00

3,566,550

5,185,862.00
46,968,332.46

25,000.00
5,944,000.00
56,980,000.00

25,000
5,936,320
57,400,000

ส;วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร;างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ;าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ด5าน
ด5านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด5านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ด5านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย?
ด5านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ;ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
16,302,880.3,812,560.11,367,560.2,991,130.11,875,760.1,280,000.2,052,000.40,000.5,168,760.2,509,350.-

57,400,000.-

รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งานงบกลาง

งาน..............................

งาน..........................

รวม

1,721,350
788,000
2,509,350

-

-

1,721,350
788,000
2,509,350
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,849,000
3,483,240

1,433,210

3,087,430

2,849,000
8,003,880

238,000
1,580,000
650,000
750,000

4,000
591,000
200,000
10,200

76,000
630,000
357,000
20,000

318,000
2,801,000
1,207,000
780,200

216,000

55,000
-

19,000
-

74,000
216,000

25,000

-

-

25,000

10,000
9,801,240

2,293,410

18,800
4,208,230

28,800
16,302,880

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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งาน
งบ

รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
งานปAองกันภัยฝCายพล
เกี่ยวกับการรักษาความ
งานเทศกิจ
เรือนและระงับอัคคีภัย
สงบภายใน

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

2,420,960

-

-

2,420,960

104,400
340,000
100,000
92,000

5,000
-

300,000
400,000
-

104,400
645,000
500,000
92,000

-

-

50,200
-

50,200
-

-

-

-

-

3,057,360

5,000

750,200

3,812,560

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศึกษา
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก;อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม;กําหนด
ระดับ

รวม

961,400

480,000

-

1,441,400

680,000
240,000
95,000

1,455,600
2,430,260
-

30,000
-

2,165,600
2,670,260
95,000

45,300
150,000

520,000
-

-

565,300
150,000

-

-

-

-

2,171,700

4,260,000
9,145,860

20,000
50,000

4,280,000
11,367,560

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

งาน..........................

รวม

1,035,630

-

-

1,035,630

20,000
1,037,000
190,000
12,000

280,000
260,000
-

-

20,000
1,317,000
450,000
12,000

36,500
-

-

-

36,500
-

-

-

-

-

120,000
2,451,130

540,000

-

120,000
2,991,130

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟAาถนน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานสวนสาธารณะ

งานบําบัดน้ําเสีย

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

677,070

1,508,960

413,860

1,985,300

-

4,585,190

5,000
1,020,000
100,000
24,000

46,000
350,000
430,000
-

150,000
200,000
-

30,000
940,000
825,000
-

100,000
-

81,000
2,560,000
1,555,000
24,000

94,850
-

1,851,700

-

101,500
-

-

196,350
1,851,700

-

-

-

-

-

-

-

982,520
5,169,180

-

40,000
3,921,800

-

1,022,520
11,875,760

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

1,920,920

763,860
11

100,000

รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สร5างความเข5มแข็งของชุมชน

งานส;งเสริมและสนับสนุน
ความเข5มแข็งของชุมชน

เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

448,000

-

-

448,000

5,000
20,000
-

777,000
-

-

5,000
797,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

473,000

30,000
807,000

-

30,000
1,280,000

งบ

งาน..........................

รวม

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาและวัฒนธรรมท5องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส;งเสริมการท;องเที่ยว

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

-

-

157,000

157,000

100,000
60,000
-

1,170,000
-

20,000
-

1,290,000
60,000
-

100,000
-

-

-

100,000
-

-

-

-

-

95,000
355,000

350,000
1,520,000

177,000

445,000
2,052,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5

งาน........................

งาน..........................

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

-

-

-

-

30,000
-

-

-

30,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000
40,000

-

-

10,000
40,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการพาณิชย:
งาน
งบ

งานตลาดสด

งานโรงฆ;าสัตว:

งาน..........................

รวม

240,000

1,231,260

-

1,471,260

320,000
275,000
430,000

76,000
1,460,000
433,500
355,000

-

76,000
1,780,000
630,000
885,000

150,000

98,000
78,500

-

98,000
228,500

-

-

-

-

1,415,000

3,753,760

-

5,168,760

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝKายการเมือง)
เงินเดือน (ฝKายประจํา)

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใช0สอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ?
คาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ;ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยที่เปLนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496(แก0 ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ งฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 65 จึ ง ตราเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายขึ้นไว0 โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผู0วาราชการจังหวัด
สุโขทัย ดังตอไปนี้
ข0อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา“เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2559”
ข0อ 2 เทศบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปLนต0นไป
ข0อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปLนจํานวนรวมทั้งสิ้น 57,400,000 บาท
ข0อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปLนจํานวนรวมทั้งสิ้น 57,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได0ดังนี้

แผนงาน
ด5านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
16,302,880.3,812,560.-

ด5านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

11,367,560.2,991,130.11,875,760.1,280,000.2,052,000.-

ด5านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย?

40,000.5,168,760.-

ด5านการดําเนินงานอื่น
งบกลาง

งบประมาณรายจ;ายทั้งสิ้น

2,509,350.57,400,000.-
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ข0อ 5 ให0นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได0รับอนุมัติให0เปLนไปตามระเบียบการ
เบิกจายเงินของเทศบาล
ข0อ 6 ให0นายกเทศมนตรี มีหน0าที่รักษาการให0เปLนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

รุงอรุณ คําโมง
(นางรุงอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

เห็นชอบ
ปPติ แก0วสลับสี
( นายปPติ แก0วสลับสี )
ผู0วาราชการจังหวัดสุโขทัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รายรับ

1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงท0องที่
1.3 ภาษีปQาย
1.4 อากรการฆาสัตว?
รวมหมวดภาษีอากร
2. หมวดค;าธรรมเนียมค;าปรับและใบอนุญาต
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตว?และ
จําหนายเนื้อสัตว?
2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดต;าง
ป 2559
(%)

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

1,211,403.00
67,997.20
388,405.00
123,013.00
1,790,818.20

1,414,720.00
60,513.10
411,681.00
130,249.00
2,017,163.10

1,406,636.00
67,376.85
449,242.00
161,367.00
2,084,621.85

1,995,027.00
62,954.60
551,370.00
199,390.00
2,808,741.60

42.18
3.89
33.56
23.94
37.67

2,000,000.00
70,000.00
600,000.00
200,000.00
2,870,000.00

220,308.00

233,538.00

290,232.00

358,902.00

20.59

350,000.00

-

-

-

-

-

-
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รายรับ
2.4 คาธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย
2.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร?
2.6 คาปรับผู0กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
2.7 คาปรับการผิดสัญญา
2.8 คาใบอนุญาตจัดสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
2.9 ใบอนุญาตตั้งแผงลอย
2.10 คาใบอนุญาตกอสร0างอาคาร
2.11 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช0
เครื่องขยายเสียง
2.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย?
2.13 คาใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได5จากทรัพย:สิน
3.1 คาเชา/คาบริการสถานที่
3.2 ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายได5จากทรัพย:สิน

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดต;าง (%)
ป 2559
12.08
480,000.00
36.73
5,000.00
123.88
60,000.00
107.47
30,000.00
47.06
60,000.00

ป 2555
320,300.00
5,590.00
41,100.00
58,290.00
42,100.00

ป 2556
268,880.00
3,540.00
49,400.00
150,480.00
49,650.00

ป 2557
391,440.00
3,430.00
26,800.00
14,460.00
40,800.00

ป 2558
432,720.00
3,740.00
83,750.00
51,850.00

12,480.00
9,664.00
11,345.00

10,290.00
6,764.00
5,900.00

9,900.00
11,360.00
2,885.00

11,680.00
9,195.00
9,705.00

51.52
23.24
246.62

15,000.00
14,000.00
10,000.00

17,600.00
738,777.00

12,700.00
791,142.00

1,348.00
12,100.00
804,755.00

1,734.00
101,750.00
1,065,026.00

48.37
726.45
39.92

2,000.00
100,000.00
1,126,000.00

1,968,460
590,256.05
2,558,716.05

2,014,691.00
765,173.40
2,779,864.40

3,277,146.00
845,190.00
4,122,336.00

3,727,229.00
703,263.21
4,430,492.21

81.01
(5.35)
4.31

3,500,000.00
800,000.00
4,300,000.00
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รายรับ
4. หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลน
4.2 รายได0เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
5. หมวดภาษีจัดสรร
5.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.
5.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.4 ภาษีสุรา
5.5 ภาษีสรรพสามิต
5.6 คาภาคหลวงแร
5.7 คาธรรมเนียมน้ํามันปPโตเลียม
5.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน
5.9 คาใบอนุญาตด0านปKาไม0
5.10 คาธรรมเนียมรถยนต?และล0อเลื่อน
รวมภาษีจัดสรร

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดต;าง (%)
ป 2559

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

130,700.00
354,026.85
484,726.85

2,000.00
33,488.00
35,488.00

74,800.00
35,221.00
110,021.00

95,546.00
45,429.00
140,975.00

33.69
41.96
36.34

100,000.00
50,000.00
150,000.00

14,019,590.21
2,258,378.71
34,556.34
1,172,171.58
2,108,929.87
35,523.31
1,361,142.04
4,028,136.00

13,914,323.19
2,111,754.91
35,457.36
1,037,088.84
2,267,222.96
39,526.20
1,245,347.81
2,801,158.00

14,836,777.10
1,721,877.07
1,115,140.69
1,504,211.76
12,865.83
1,721,892.59
2,457,994.00

14,647,955.36
2,027,114.89
1,166,927.53
1,897,273.43
33,353.03
1,078,419.56
2,666,897.00

21.32
74.23
26.26
66.20
172.04
(12.89)
62.73

18,000,000.00
3,000,000.00
10,000.00
1,408,000.00
2,500,000.00
35,000.00
1,500,000.00
4,000,000.00

25,018,428.06

23,451,879.27

92,626.43
23,463,385.47

500,348.37
24,018,289.17

439.80
31.92

1,000.00
500,000.00
30,954,000.00
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รายรับ
หมวดเงินอุดหนุน
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

14,806,110.00
14,806,110.00
45,397,576.16

16,888,154.00
16,888,154.00
45,963,690.77

18,531,946.00
18,531,946.00
49,007,044.32

18,165,496.00
18,165,496.00
50,629,019.98
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ประมาณการ
ยอดต;าง (%)
ป 2559

(2.87)
(2.87)
17.13

18,000,000.00
18,000,000.00
57,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,400,000.- บาท

แยกเปNน

รายได5จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
รวม
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.2 ภาษีบํารุงท0องที่
จํานวน
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.3 ภาษีปQาย
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.4 อากรการฆาสัตว?
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2. หมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับและใบอนุญาต
รวม
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว?และจําหนาย
จํานวน
เนื้อสัตว? ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
จํานวน
2.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
จํานวน
2.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จํานวน
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.6 คาปรับผู0กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.7 คาปรับผิดสัญญา
จํานวน
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.8 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
จํานวน
สะสมอาหาร ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.9 คาใบอนุญาตตั้งแผงลอย
จํานวน
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.10 คาใบอนุญาตกอสร0างอาคาร
จํานวน
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.11 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช0เครื่องขยายเสียง
จํานวน
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

2,870,000.- บาท
2,000,000.- บาท
70,000.- บาท
600,000.- บาท
200,000.- บาท
1,126,000.- บาท
350,000.- บาท
บาท
บาท
480,000.- บาท
5,000.- บาท
60,000.- บาท
30,000.- บาท
60,000.- บาท
15,000.- บาท
14,000.- บาท
10,000.- บาท
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2.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย?
จํานวน
2,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
2.13 คาใบอนุญาตอื่น ๆ
จํานวน
100,000.- บาท
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
3. หมวดรายได5จากทรัพย:สิน
รวม
4,300,000.- บาท
3.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่
จํานวน 3,500,000.- บาท
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
3.2 คาดอกเบี้ย
จํานวน
800,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
4. หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด
รวม
150,000.- บาท
4.1 คาขายแบบแปลน
จํานวน
100,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
4.2 รายได0เบ็ดเตล็ด
จํานวน
50,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
รวมรายได5จัดเก็บเอง
รวม
8,446,000.- บาท
รายได5ที่รัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร
รวม 30,954,000.- บาท
1.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.
จํานวน 18,000,000.- บาท
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
จํานวน 3,000,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
10,000.- บาท
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.4 ภาษีสุรา
จํานวน 1,408,000.- บาท
ประมาณการไว0สูงกวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 2,500,000.- บาท
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.6 คาภาคหลวงแร
จํานวน
35,000.- บาท
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.7 คาธรรมเนียมน้ํามันปPโตรเลียม
จํานวน 1,500,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน
จํานวน 4,000,000.- บาท
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.9 คาใบอนุญาตด0านปKาไม0
จํานวน
1,000.- บาท
ประมาณการไว0เทากับประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา
1.10 คาธรรมเนียมรถยนต?และล0อเลื่อน
จํานวน 500,000.- บาท
ประมาณการตามหลักเกณฑ?การจัดสรรรายได0ที่รัฐบาลจัดเก็บให0องค?กรปกครองสวนท0องถิ่น
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รายได5ที่รัฐบาลอุดหนุนให5องค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 18,000,000.- บาท
ประมาณการไว0ต่ํากวาประมาณการในปงบประมาณที่ผานมา

รายงานงบประมาณการรายจ;าย
ประจําปงบประมาณ.... พ.ศ. 2559....
ชื่อ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รายจ;ายจริง
รายการ
งบกลาง
หมวดงบกลาง
- คาชําระหนี้เงินต0น
- คาชําระดอกเบีย้
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เบี้ยยังชีพผู0ปKวยโรคเอดส?

2556

2557

-

-

2558

2558

369,750.00
189,550.00
600,000.00
60,000.00

3.00
(5.86)
-

380,840.00
178,440.00
600,000.00
60,000.00

(38.12)
12.32
-

202,170.00
289,900.00
10,000.00

478,194.00
48,000.00

397,462.00
44,500.00

369,740.58
189,525.23
349,230.00
49,000.00

- สํารองจาย
- รายจายตามข0อผูกพัน
- ขาดเงินชวยพิเศษ

168,795.00
190,450.00

229,000.00
220,487.74
-

52,900.00
212,906.75
-

326,730.00
258,100.00
10,000.00

รวมหมวดงบกลาง
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการท0องถิ่น
รวมบําเหน็จ/บํานาญ

885,439.00

891,449.74

1,223,302.56

1,814,130.00

559,102.00
559,102.00

665,462.00
665,462.00

739,600.00
739,600.00

739,600.00
739,600.00

1,444,541.00

1,556,911.74

1,962,902.56

รวมงบกลาง
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ประมาณการ
ยอดต;าง
(%)

(28.66)

2,553,730.00 (1.74)

6.54
6.54

2559

1,721,350.00
788,000.00
788,000.00
2,509,350.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายการเมือง)
-เงินเดือนนายก/รองนายก
-เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
-เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.,เทศบาล
-เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
-เงินเดือนพนักงาน
-เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
-เงินประจําตําแหนง
-คาจ0างลูกจ0างประจํา
-คาจ0างพนักงานจ0าง
-เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
-คาตอบแทนผู0ปฏิบตั ิราชการอันเปLนประโยชน?แก อปท.

604,800.00
150,000.00
150,000.00
100,800.00
1,293,490.00
2,299,090.00

604,800.00
150,000.00
150,000.00
165,600.00
1,296,000.00
2,366,400.00

577,344.00
142,200.00
142,200.00
172,800.00
1,296,000.00
2,330,544.00

726,000.00
180,000.00
180,000.00
207,500.00
1,555,500.00
2,849,000.00

-

726,000.00
180,000.00
180,000.00
207,500.00
1,555,500.00
2,849,000.00

1,057,589.00
90,580.00
65,800.00
124,220.00
502,800.00
202,790.00
2,043,779.00
4,342,869.00

1,279,794.00
22,200.00
182,000.00
131,744.00
574,400.00
226,710.00
2,416,848.00
4,783,248.00

1,550,651.00
182,000.00
141,420.00
667,100.00
37,250.00
2,578,421.00
4,908,965.00

1,903,800.00
218,400.00
174,900.00
695,000.00
44,000.00
3,036,100.00
5,885,100.00

7.52
42.31
3.88
23.25
98.18
14.73
7.60

2,046,960.00
310,800.00
181,680.00
856,600.00
87,200.00
3,483,240.00
6,332,240.00

-

5,750.00

31,500.00

100,000.00

-

100,000.00

- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช0จายในการเลือกตั้ง
โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท?ในการเลือกตั้ง
ผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิกท0องถิ่น
โครงการรณรงค?เลือกตั้งผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท0องถิ่น
โครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู0บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
โครงการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อความสมานฉันท?ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
โครงการสงเสริมความรู0เกีย่ วกับการเตรียมความพร0อมเข0าสู
ประชาคมอาเซียนให0กับผู0บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ0างของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

54,850.00
13,501.00
68,351.00

45,000.00
4,747.00
55,497.00

60,000.00
900.00
92,400.00

50,000.00
78,000.00
30,000.00
258,000.00

(40.00)
(7.75)

30,000.00
78,000.00
30,000.00
238,000.00

446,920.00
52,960.00
-

116,080.00
1,125.00
737,487.00

131,680.00
11,585.00
-

250,000.00
50,000.00
-

-

250,000.00
50,000.00
-

95,815.00

-

-

400,000.00
350,000.00
10,000.00

25.00
(71.43)
-

500,000.00
100,000.00
10,000.00

-

10,000.00

-

10,000.00

-

200,000.00

25.00

250,000.00

-

50,000.00

-

50,000.00

-

50,000.00

(100.00)

-

118,525.00

-

โครงการจัดกิจกรรมวันท0องถิ่นไทย
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
โครงการเทศบาลพบประชาชน
รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุงานบ0านงานครัว
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท?
- คาไปรษณีย?

30,000.00
35,532.00
279,872.00

737,487.00

542,214.40

30,000.00
30,000.00
1,130,000.00

(33.33)
(33.33)
(13.27)

20,000.00
20,000.00
20,000.00
980,000.00

56,561.31
836,313.31

27,063.87
881,755.87

22,193.16
707,672.56

100,000.00
1,530,000.00

200.00
3.27

300,000.00
1,580,000.00

65,291.55
6,590.00
46,439.00
3,500.00
132,480.00
1,519.00
93,910.00
349,729.55

75,311.00
14,945.00
15,990.00
16,600.00
166,045.00
1,186.00
56,510.00
349,144.00

90,484.00
1,700.00
14,323.00
18,747.00
174,103.00
1,771.00
36,200.00
337,328.00

150,000.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
250,000.00
30,000.00
70,000.00
720,000.00

(50.00)
(28.57)
(9.72)

150,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
250,000.00
30,000.00
50,000.00
650,000.00

443,097.02
36,254.93
48,732.09
13,804.00

332,724.19
30,807.21
7,439.77
20,761.00

358,252.95
52,588.05
7,147.02
44,276.00

550,000.00
50,000.00
50,000.00
40,000.00

40.00
(60.00)
25.00

550,000.00
70,000.00
20,000.00
50,000.00
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- คาบริการทางด0านโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินสิ่งก;อสร5าง
- คากอสร0างปรับปรุงอาคารสํานักงาน
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินสิ่งก;อสร5าง
หมวดค;าครุภัณฑ:
- จัดซื้อชุดรับแขกไม0สัก
รวมประเภทครุภัณฑ:สํานักงาน
- ครุภณ
ั ฑ?โฆษณาและเผยแพร
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
งบรายจ;ายอื่น
หมวดรายจ;ายอื่น
- คาจ0างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วัจัยประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ?ที่ดินหรือสิ่งกอสร0าง
รวมหมวดรายจ;ายอื่น
รวมงบรายจ;ายอื่น

541,888.04
1,796,281.90

44,940.00
436,672.17
1,723,069.04

44,940.00
507,204.02
1,644,604.58

60,000.00
750,000.00
3,258,000.00

(1.23)

60,000.00
750,000.00
3,218,000.00

-

-

-

-

-

216,000.00
216,000.00

6,900.00
6,900.00
6,900.00
6,900.00

20,706.64
20,706.64
20,706.64

29,378.13
29,378.13
29,378.13

50,800.00
200,000.00
250,800.00
250,800.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(13.88)

216,000.00

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

-

-

25,000.00
25,000.00

-

25,000.00
25,000.00
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนดําเนินการศูนย?ประสานและบริการข0อมูลของ
อปท. จังหวัดสุโขทัย ประจําป2559
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
6,156,050.90

170,000.00
170,000.00
170,000.00
6,697,023.68

10,000.00
10,000.00
10,000.00
6,592,947.71

10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,428,900.00

(100.00)
3.95

10,000.00
10,000.00
9,801,240.00

528,502.00
55,680.00
130,600.00
49,400.00
764,182.00
764,182.00

620,967.00
16,320.00
35,000.00
135,800.00
44,200.00
852,287.00
852,287.00

737,260.00
35,000.00
206,000.00
30,000.00
1,008,260.00
1,008,260.00

880,000.00
42,000.00
247,000.00
36,000.00
1,205,000.00
1,205,000.00

12.92
220.00
4.09
33.33
18.94
18.94

993,720.00
134,400.00
257,090.00
48,000.00
1,433,210.00
1,433,210.00
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- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการอบรมเกี่ยวกับการปQองกันการทุจริต
โครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับสิทธิหน0าที่และ
ความรู0เบื้องต0นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน
สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน
โครงการจัดเก็บข0อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)
โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด0านงานประชาสัมพันธ?
รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร

40,701.00
40,701.00

1,600.00
1,600.00

3,520.00
3,520.00

4,000.00
4,000.00

-

4,000.00
4,000.00

77,261.00
7,600.00
5,540.00
-

168,116.00
13,875.00
-

126,900.00
13,505.00
-

300,000.00
20,000.00
80,000.00
20,000.00
20,000.00

16.67
(100.00)

350,000.00
20,000.00
80,000.00
20,000.00
-

1,350.00

-

-

21,000.00

-

21,000.00

6,890.00

86,915.00

74,287.00

30,000.00
171,000.00

(33.33)
17.54

20,000.00
30,000.00
30,000.00
201,000.00

91,751.00

268,906.00

1,050.00
215,742.00

20,000.00
511,000.00

15.66

20,000.00
591,000.00

28,599.00
31,687.00

22,151.00
18,210.00

16,571.00
30,699.00

50,000.00
50,000.00

-

50,000.00
50,000.00
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- วัสดุคอมพิวเตอร?
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุกอสร0าง
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาบริการทางด0านโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- คาครุภณ
ั ฑ?โฆษณาและเผยแพร
- ครุภณ
ั ฑ?ไฟฟQาและวิทยุ
จัดซื้ออุปกรณ?หอกระจายขาวพร0อมอุปกรณ?
จัดซื้อกล0องถายวิดีทัศน?พร0อมอุปกรณ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ

37,600.00
97,886.00

61,010.00
101,371.00

53,445.00
100,715.00

80,000.00
180,000.00

11.11

80,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00

-

2,056.89
2,056.89
373,933.89

8,453.00
8,453.00
328,430.00

15,000.00
15,000.00
710,000.00

(32.00)
(32.00)
13.41

10,200.00
10,200.00
805,200.00

7,990.00
7,990.00
7,990.00
1,234,210.89

1,336,690.00

36,800.00
36,800.00
36,800.00
1,951,800.00

(48.37)
49.46
49.46
17.50

19,000.00
36,000.00
55,000.00
55,000.00
2,293,410.00

-

994,520.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
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- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนผู0ปฏิบตั ิราชการอันเปLนประโยชน?แก อปท.
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช0จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน

761,875.00
114,520.00
646,000.00
235,060.00
1,757,455.00
1,757,455.00

1,033,920.00
33,920.00
35,000.00
663,700.00
235,100.00
2,001,640.00
2,001,640.00

1,146,960.00
35,000.00
986,500.00
29,500.00
2,197,960.00
2,197,960.00

1,385,400.00
42,000.00
1,183,440.00
42,000.00
2,652,840.00
2,652,840.00

18.13
220.00
7.69
16.38
16.38

1,636,560.00
134,400.00
1,274,470.00
42,000.00
3,087,430.00
3,087,430.00

30,000.00
900.00
30,900.00

20,000.00
10,000.00
36,000.00
10,000.00
76,000.00

-

20,000.00
10,000.00
36,000.00
10,000.00
76,000.00

30,000.00
67,955.50
97,955.50

30,000.00

142,677.00

155,905.00

233,000.00
71,312.00

400,000.00

-

400,000.00

6,284.00

101,440.00

-

100,000.00
50,000.00

(40.00)

100,000.00
30,000.00

30,000.00
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รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาบริการทางด0านโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?สาํ นักงาน
- ครุภณ
ั ฑ?ยานพาหนะและขนสง
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน

6,284.00

101,440.00

71,312.00

150,000.00

(13.33)

130,000.00

500.00
149,461.00

4,985.75
262,330.75

4,650.00
308,962.00

50,000.00
600,000.00

100.00
5.00

100,000.00
630,000.00

73,147.55
1,810.00
5,952.00
52,638.00
133,547.55

150,193.50
500.00
5,134.00
8,385.00
40,410.00
204,622.50

106,237.55
4,595.00
6,434.00
61,297.00
178,563.55

200,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
100,000.00
365,000.00

(20.00)
20.00
(2.19)

200,000.00
5,000.00
40,000.00
12,000.00
100,000.00
357,000.00

7,383.00
7,383.00
388,347.05

8,701.59
8,701.59
505,654.84

10,216.36
10,216.36
528,641.91

20,000.00
20,000.00
1,061,000.00

2.07

20,000.00
20,000.00
1,083,000.00

18,900.00
36,500.00
55,400.00
55,400.00

-

-

25,000.00
50,000.00
75,000.00
75,000.00

(24.00)
(100.00)
(74.67)
(74.67)

19,000.00
19,000.00
19,000.00
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนศูนย?จัดซื้อจัดจ0าง
- เงินอุดหนุนองค?กรปกครองสวนท0องถิ่น
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารงานคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- คาจ0างลูกจ0างประจํา
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร

17,000.00
17,000.00
17,000.00
2,218,202.05

2,507,294.84

26,000.00
26,000.00
26,000.00
2,752,601.91

26,000.00
26,000.00
26,000.00
3,814,840.00

(100.00)
(27.69)
(27.69)
10.31

18,800.00
18,800.00
18,800.00
4,208,230.00

173,360.00
152,600.00
709,252.00
425,948.00
1,461,160.00
1,461,160.00

222,072.00
161,580.00
737,700.00
432,300.00
1,553,652.00
1,553,652.00

366,500.00
168,980.00
1,209,000.00
45,000.00
1,789,480.00
1,789,480.00

550,000.00
22,000.00
211,000.00
1,563,000.00
72,000.00
2,418,000.00
2,418,000.00

5.10
(4.03)
76.67
0.12
0.12

550,000.00
22,000.00
221,760.00
1,500,000.00
127,200.00
2,420,960.00
2,420,960.00
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งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนผู0ปฏิบตั ิราชการอันเปLนประโยชน?แก อปท.
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการจัดตั้งศูนย?ชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต?
โครงการจัดตั้งศูนย?ชวยเหลือผูป0 ระสบภัยแล0ง
โครงการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันภัย
ฝKายพลเรือน(อปพร.) โครงการฝVกอบรมซ0อมแผน
ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ระบบการแพทย?ฉุกเฉิน

30,000.00
344.00
30,344.00

30,000.00
30,000.00

20,000.00
10,000.00
36,000.00
20,000.00
86,000.00

(50.00)
65.00
877.21

20,000.00
5,000.00
59,400.00
20,000.00
104,400.00

20,000.00
20,000.00

-

20,000.00

-

999.00
-

-

-

-

-

20,000.00
-

66,637.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00
8,350.00
11,350.00

8,400.00
17,375.00
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รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
- วัสดุอื่นๆ
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา
- คาบริการทางด0านโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

92,412.00

9,060.00

-

20,000.00

-

20,000.00

160,581.14
252,993.14

9,060.00

5,740.00
6,739.00

50,000.00
90,000.00

500.00
277.78

300,000.00
340,000.00

24,500.00
5,400.00
48,900.00
155,230.00
234,030.00

10,000.00
10,000.00

49,621.00
49,621.00

10,000.00
50,000.00
30,000.00
90,000.00

11.11

10,000.00
10,000.00
50,000.00
30,000.00
100,000.00

498,373.14

33,920.21
12,425.81
46,346.02
95,750.02

44,156.64
13,672.89
6,313.00
64,142.53
150,502.53

60,000.00
20,000.00
12,000.00
92,000.00
358,000.00

77.77

60,000.00
20,000.00
12,000.00
92,000.00
636,400.00
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งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?สาํ นักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จัดซื้อชุดรับแขกไม0สัก
รวมประเภทครุภัณฑ:สํานักงาน
- ครุภณ
ั ฑ?การเกษตร
- ครุภณ
ั ฑ?ไฟฟQาและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ
รวมประเภทครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ
- ครุภณ
ั ฑ?โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโทรทัศน? แอล ซX ดี
รวมประเภทครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร;
- ครุภณ
ั ฑ?งานบ0านงานครัว
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ0า
รวมประเภทครุภัณฑ:งานบ5านงานครัว
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

19,500.00
6,900.00
26,400.00
83,300.00

-

-

300,000.00
50,000.00

(100.00)
(100.00)

-

83,300.00
11,000.00

-

-

350,000.00
-

(100.00)
-

-

11,000.00
35,200.00
35,200.00
155,900.00
155,900.00
2,115,433.14

103,332.00
103,332.00
103,332.00
1,752,734.02

90,452.45
90,452.45
90,452.45
2,030,434.98

26,000.00
26,000.00
200,000.00
576,000.00
576,000.00
3,352,000.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(8.79)

3,057,360.00
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานเทศกิจ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันฝKายพลเรือน
โครงการฝVกซ0อมแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบการ
แพทย?ฉุกเฉิน
โครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต0น
และการบังคับใช0กฎจราจร

-

-

-

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

-

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

-

173,491.00

75,406.00

270,000.00

11.11

300,000.00

-

50,000.00
20,000.00
60,000.00
20,000.00

-

50,000.00
20,000.00
60,000.00
20,000.00

-

50,000.00

-

50,000.00
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โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําเพื่อเก็บน้าํ หน0าแล0ง
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน
- คาบํารุงซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุเครื่องดับเพลิง
- วัสดุอื่นๆ
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?เครื่องดับเพลิง
- ครุภณ
ั ฑ?อื่นๆ
- คาครุภณ
ั ฑ?กอสร0าง
- คาครุภณ
ั ฑ?การเกษตร
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

-

173,491.00

75,406.00

-

18,827.70
136,683.00
46,875.00
19,200.00
221,585.70
395,076.70

74,400.00
105,372.00
15,160.00
194,932.00
270,338.00

100,000.00
200,000.00
50,000.00
30,000.00
380,000.00
650,000.00

66.67
5.26
7.69

100,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
400,000.00
700,000.00

-

395,076.70

270,338.00

1,650,000.00
213,950.00
21,400.00
1,885,350.00
1,885,350.00
2,535,350.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(97.34)
(97.34)
(70.41)

50,200.00
50,200.00
50,200.00
750,200.00

-
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20,000.00
50,000.00
270,000.00

150.00
11.11

50,000.00
50,000.00
300,000.00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
2.คาใช0จายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย

306,186.00
132,900.00
55,420.00
494,506.00
494,506.00

326,700.00
35,000.00
136,800.00
103,200.00
601,700.00
601,700.00

354,400.00
35,000.00
246,000.00
635,400.00
635,400.00

429,240.00
42,000.00
250,560.00
43,920.00
765,720.00
765,720.00

15.32
220.00
27.71
(72.68)
25.56
25.56

495,000.00
134,400.00
320,000.00
12,000.00
961,400.00
961,400.00

170.00
170.00

-

-

-

-

-

440,195.50
-

502,800.00
-

665,701.00
123,920.00

700,000.00
20,000.00

(28.57)
(100.00)

500,000.00
-

30,391.00
9,200.00
479,786.50

79,404.00
2,200.00
584,404.00

100,000.00
50,000.00
20,000.00
890,000.00

50.00
(100.00)
50.00
(23.60)

150,000.00
30,000.00
680,000.00
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789,621.00

หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุงานบ0านงานครัว
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา
- คาบริการทางด0านโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?สาํ นักงาน
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:

15,160.00
29,000.00
13,548.00
32,700.00
90,408.00

28,964.00
43,031.00
1,900.00
30,347.00
26,700.00
130,942.00

42,728.00
50,339.00
13,085.00
39,147.00
23,040.00
168,339.00

50,000.00
10,000.00
60,000.00
70,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
310,000.00

50,000.00
10,000.00
60,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
240,000.00

556.07
40,614.20
6,741.00
47,911.27
618,275.77

3,729.24
26,186.33
9,630.00
39,545.57
754,891.57

1,122.63
27,556.56
13,711.84
42,391.03
1,000,351.03

10,000.00
30,000.00
12,000.00
52,000.00
1,252,000.00

10,000.00
50,000.00
35,000.00
95,000.00
1,015,000.00

-

-

14,250.00
14,250.00

15,000.00
20,000.00
35,000.00
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(100.00)
(100.00)

45,300.00
45,300.00

หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง
- กอสร0างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค?
รวมหมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกษา
งานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- คาตอบแทนพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน(ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น
คาอาหารกลางวันเด็ก
คาใช0จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติและงาน
กิจกรรมศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสีย้ ว

1,112,781.77

1,356,591.57

14,250.00
1,650,001.03

150,000.00
530,000.00
680,000.00
715,000.00
2,732,720.00

(100.00)
(77.94)
(72.69)
(20.53)

150,000.00
150,000.00
195,300.00
2,171,700.00

-

-

13,935.00
13,935.00
13,935.00

-

-

432,000.00
48,000.00
480,000.00
480,000.00

1,088,900.00

80,000.00

99,550.00
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1,455,600.00
1,383,200.00
100,000.00

1.62
(100.00)

1,405,600.00
-

คาใช0จายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุงานบ0านงานครัว
- คาอาหารเสริม (นม)
- คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุอื่นๆ
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
- ครุภณ
ั ฑ?สาํ นักงาน
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- ครุภณ
ั ฑ?อื่นๆ
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิง่ ก;อสร5าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- อุดหนุนคาสนับสนุนคาใช0จายการบริหารสถานศึกษา
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา

80,000.00

99,550.00

1,088,900.00

1,483,200.00

(1.86)

50,000.00
1,455,600.00

25,832.00
55,405.00
1,532,236.32
1,616,029.32
1,696,029.32

1,179,422.36
634,080.00
1,816,059.36
1,915,609.36

1,305,689.80
1,305,689.80
2,394,589.80

2,426,060.00
2,426,060.00
3,909,260.00

0.17
0.17
(0.60)

2,430,260.00
2,430,260.00
3,885,860.00

-

-

-

-

-

130,000.00
300,000.00
90,000.00
520,000.00
520,000.00

2,886,000.00
2,886,000.00
2,886,000.00
4,582,029.32

4,448,000.00
4,448,000.00
4,448,000.00
6,363,609.36

3,201,000.00
3,201,000.00
3,201,000.00
5,609,524.80

4,268,000.00
4,268,000.00
4,268,000.00
8,177,260.00

(100.00)
(0.19)
(0.19)
11.85

4,260,000.00
4,260,000.00
4,260,000.00
9,145,860.00

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม;กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น
1.คาใช0จายสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศึกษาไม;กําหนดระดับ

20,000.00

-

17,552.00
17,552.00
17,552.00

-

20,000.00
20,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00

-

30,000.00
30,000.00
30,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
37,552.00

-

20,000.00

30,000.00

-

20,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
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- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

306,186.00
65,300.00
24,700.00
396,186.00
396,186.00

326,700.00
35,000.00
67,900.00
24,710.00
454,310.00
454,310.00

432,384.00
35,000.00
103,000.00
15,000.00
585,384.00
585,384.00

580,440.00
9,240.00
42,000.00
118,920.00
18,000.00
768,600.00
768,600.00

28.98
(100.00)
220.00
8.10
33.33
34.74
34.74

748,680.00
134,400.00
128,550.00
24,000.00
1,035,630.00
1,035,630.00

14,400.00
2,995.00
19,951.00

-

2,880.00
2,880.00

20,000.00
20,000.00

-

20,000.00
20,000.00

53,250.00
16,500.00
-

64,710.00
15,500.00
630,215.00

73,474.00
16,040.00
507,963.00

100,000.00
50,000.00

-

100,000.00
50,000.00
857,000.00

คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการพัฒนาตลาดสด
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย
โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อบําบัดน้ําเสีย
โครงการควบคุมและปQองกันโรคไข0เลือดออก

7,122.00
2,350.00
96,350.00

-

-

100,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00

-

100,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
100,000.00
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โครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว
โครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0าและควบคุม
สุนัขจรจัด

40,545.00

-

-

50,000.00
50,000.00

-

50,000.00
50,000.00

โครงการเผยแพรความรู0เกี่ยวกับโรคสัตว?สูคนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
โครงการชุมชนปลอดขยะ
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูส0 ูงอายุ และศึกษาดูงาน
โครงการจัดสภาพแวดล0อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
ผู0สูงอายุ

275,962.00
20,486.00
60,000.00
-

-

-

300,000.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00

(33.33)
-

22,000.00
200,000.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00

โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ?ไม
พร0อม

-

-

-

60,000.00

-

60,000.00

โครงการคาร?บอนฟุตพริ้น
โครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู0สูงอายุ
โครงการเตรียมความพร0อมการคุม0 ครองชีวิตผูส0 ูงอายุ
(และทุกคน)ลวงหน0าในสถานการณ?ที่มีภัยพิบตั ิ
โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและเยาวชน
รวมรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ

-

-

-

20,000.00
50,000.00

(40.00)

20,000.00
30,000.00

-

-

-

30,000.00

(33.33)

20,000.00

505,371.00

632,772.00

507,963.00

935,000.00

(8.34)

30,000.00
857,000.00

575,121.00

6,180.00
638,952.00

597,477.00

30,000.00
1,115,000.00

(7.00)

30,000.00
1,037,000.00

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
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หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุงานบ0านงานครัว
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุคอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?โฆษณาและเผยแพร
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน

21,699.00
17,555.00
15,400.00
2,825.00
32,440.00
89,919.00

19,805.00
300.00
13,800.00
5,109.00
34,940.00
73,954.00

35,118.00
860.00
18,023.00
36,400.00
90,401.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00
80,000.00
170,000.00

66.67
11.76

50,000.00
30,000.00
30,000.00
80,000.00
190,000.00

684,991.00

795,673.00

1,262.60
1,262.60
692,020.60

1,305,000.00

(3.52)

12,000.00
12,000.00
1,259,000.00

-

-

-

26,000.00
25,000.00
50,000.00
101,000.00
101,000.00

40.38
(100.00)
(100.00)
(63.86)
(63.86)

36,500.00
36,500.00
36,500.00
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
- เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- คาบํารุงรักษาละซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย?
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

1,091,177.00

-

20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,269,983.00

9,210.00
9,210.00
9,210.00
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52,500.00
52,500.00
52,500.00
1,329,904.60

120,000.00
120,000.00
120,000.00
2,294,600.00

6.82

120,000.00
120,000.00
120,000.00
2,451,130.00

140,800.00
1,650.00
142,450.00

200,000.00
50,000.00
250,000.00

60.00
12.00

200,000.00
80,000.00
280,000.00

7,050.00
16,373.20
23,423.20
165,873.20

60,000.00
150,000.00
100,000.00
310,000.00
560,000.00

(33.33)
(16.13)
(3.57)

60,000.00
100,000.00
100,000.00
260,000.00
540,000.00

งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อโทรทัศน?สี ชนิดจอแบนขนาด 29 นิ้ว
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดเล็ก
รวมประเภทครุภัณฑ:การเกษตร
- ครุภณ
ั ฑ?งานบ0านงานครัว
จัดซื้อเครื่องทําน้ําร0อน-น้ําเย็น
รวมประเภทครุภัณฑ:งานบ5านงานครัว
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพนักงานจ0าง

3,900.00

-

-

-

-

-

3,900.00
4,900.00
4,900.00
8,800.00
8,800.00
8,800.00

9,210.00

165,873.20

560,000.00

(3.57)

540,000.00

456,410.00
26,450.00
227,400.00

266,680.00
35,000.00
101,600.00

282,420.00
35,000.00
103,000.00

349,320.00
42,000.00
123,360.00

11.68
220.00
4.21

390,120.00
134,400.00
128,550.00
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- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุสาํ นักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร

57,200.00
767,460.00
767,460.00

28,100.00
431,380.00
431,380.00

15,000.00
435,420.00
435,420.00

18,000.00
532,680.00
532,680.00

33.33
27.11
27.11

24,000.00
677,070.00
677,070.00

19,500.00
72,645.00
94,701.00

18,000.00
27,105.00
47,662.00

-

5,000.00
5,000.00

-

5,000.00
5,000.00

164,447.00

577,865.00

721,290.00
63,960.00

950,000.00

-

950,000.00
50,000.00

7,376.00
7,376.00

50,794.00
-

-

30,000.00
-

66.67
-

50,000.00
50,000.00

19,045.50
190,868.50

1,940.00
630,599.00

2,140.00
787,390.00

20,000.00
1,000,000.00

2.00

20,000.00
1,020,000.00

9,672.00
1,547.00

25,775.00
5,381.00

22,496.00
3,218.00
-

20,000.00
10,000.00
10,000.00

-

20,000.00
10,000.00
10,000.00
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- วัสดุเครื่องแตงกาย
- วัสดุคอมพิวเตอร?
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- คาครุภณ
ั ฑ?สํานักงาน
- คาครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟAาถนน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

28,350.00
39,569.00

9,920.00
44,500.00
85,576.00

47,500.00
73,214.00

10,000.00
50,000.00
100,000.00

-

10,000.00
50,000.00
100,000.00

325,138.50

763,837.00

860,604.00

1,105,000.00

-

24,000.00
24,000.00
1,149,000.00

23,900.00
23,900.00
23,900.00
1,116,498.50

1,195,217.00

1,296,024.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
1,647,680.00

(100.00)
848.50
848.50
16.58

64,850.00
30,000.00
94,850.00
94,850.00
1,920,920.00

-

272,330.00
8,680.00

332,300.00
-

582,480.00
-

(22.95)
-

448,800.00
-
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- คาตอบแทนพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะ
รายจ;ายหมวดอื่นๆ
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุกอสร0าง

165,200.00
30,000.00
195,200.00
195,200.00

556,478.33
240,461.67
1,077,950.00
1,077,950.00

806,420.00
33,750.00
1,172,470.00
1,172,470.00

631,920.00
26,340.00
1,240,740.00
1,240,740.00

58.92
112.34
21.62
21.62

1,004,230.00
55,930.00
1,508,960.00
1,508,960.00

24,000.00
2,130.00
26,130.00

28,800.00
5,000.00
33,800.00

25.00
(100.00)
36.09

36,000.00
10,000.00
46,000.00

4,774.00
-

200,000.00
30,000.00

66.67

200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

18,407.50
18,407.50

-

3,700.00
8,474.00

50,000.00
280,000.00

100.00
25.00

100,000.00
350,000.00

169,285.00
35,200.00

196,103.00
64,250.00

138,890.00
126,262.00

265,000.00
100,000.00

(24.53)
-

200,000.00
100,000.00
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- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟQา
รวมประเภทครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ
- ครุภณ
ั ฑ?โรงงาน
- ครุภณ
ั ฑ?สาํ รวจ
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
- คากอสร0างสิ่งสาธารณูปโภค
- กอสร0างลานกีฬาเอนกประสงค?บริเวณด0านหลังวัดหาดเสี้ยว
หมูที่ 1 ตําบลหาดเสีย้ ว
- กอสร0างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1 (หลังบริษัท
ไทยสมุทร)หมูที3่ ตําบลหนองอ0อ
- กอสร0างถนน คสล.บริเวณซอยทิพย?สุคนธ? หมูที1่
ตําบลหาดเสี้ยว

103,778.00
308,263.00
326,670.50

15,922.00
55,093.00
331,368.00
331,368.00

59,000.00

59,000.00

-

-

739,500.00
-

-

50,000.00
80,000.00
495,000.00
808,800.00

(13.13)
2.13

50,000.00
80,000.00
430,000.00
826,000.00

24,800.00
25,000.00
80,000.00
100,000.00
229,800.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)

-

-

250,000.00

(100.00)

-

-

-

160,000.00

(100.00)

-

-

-

214,000.00

(100.00)

-
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3,575.00
52,109.20
320,836.20
355,440.20

-

กอสร0างทอ คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 13 หมูที2่
ตําบลหาดเสี้ยว
- กอสร0างทอ คสล.บริเวณทางหลวง101 ลงแมน้ํายม
(ข0างวัดโบสถ?)หมูที2่ ตําบลหาดเสีย้ ว
- กอสร0างบันไดลงหนองหินพร0อมราวกันตก หมูที่2
ตําบลหาดเสี้ยว
- กอสร0างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมทางหลวง
101 (ใต0ร0านเสงี่ยมแอร?) หมูที3่ ตําบลหนองอ0อ
- กอสร0างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1
(บ0านนางสร0อย) หมูที1่ ตําบลหาดเสี้ยว
- กอสร0างรางระบายน้ํา ถนนพิศาลดําริ-สุดเขต หมูที่3
ตําบลหนองอ0อ ตอจากเดิม-สุดเขต
- คากอสร0างสิ่งสาธารณูปโภค
- กอสร0างปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล9
(ข0างวัดหาดเสีย้ ว) ม.1 ต.หาดเสี้ยว
- กอสร0างถนน คสล.ซอยโรงสีตานาน ม.2 ต.หาดเสี้ยว
- กอสร0างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง(ซอยอ.นิรุต) ม.2
ต.หาดเสี้ยว
- กอวร0างถนน คสล.ซอยปูตK า ม.5 ต.หาดเสี้ยว
- กอสร0างถนน คสล.ซอยพันโทชูศักดิ์ ม.5 ต.หาดเสี้ยว
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง
รวมหมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวมงบลงทุน

-

-

-

25,000.00

(100.00)

-

-

-

-

160,000.00

(100.00)

-

-

-

-

120,000.00

(100.00)

-

-

-

-

140,000.00

(100.00)

-

-

-

-

222,700.00

(100.00)

-

-

-

-

75,000.00

(100.00)

-

-

-

729,000.00
-

-

-

581,700.00

-

-

-

-

-

444,000.00
220,000.00

7,668.00
66,668.00

97,500.00
844,671.00
844,671.00

199,280.00
928,280.00
928,280.00

200,000.00
1,566,700.00
1,796,500.00

18.19
3.07

171,000.00
235,000.00
200,000.00
1,851,700.00
1,851,700.00
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งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
- เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟAาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่มเข0าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย

465,739.04
465,739.04
465,739.04
1,054,277.54

2,253,989.00

806,825.95
806,825.95
806,825.95
3,263,016.15

935,000.00
935,000.00
935,000.00
4,781,040.00

5.08
5.08
5.08
8.12

982,520.00
982,520.00
982,520.00
5,169,180.00

492,500.00
317,500.00
810,000.00
810,000.00

196,060.00
112,550.00
308,610.00
308,610.00

193,000.00
15,000.00
208,000.00
208,000.00

674,280.00
36,000.00
710,280.00
710,280.00

(45.74)
33.33
(41.73)
(41.73)

365,860.00
48,000.00
413,860.00
413,860.00

-

-

-

-

-

100,000.00

-

-

670.00
670.00

50,000.00
50,000.00

200.00

50,000.00
150,000.00
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หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุการเกษตร
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?การเกษตร
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

19,460.00
19,460.00
19,460.00

48,684.00
16,220.00
37,514.00
48,850.00
151,268.00
151,268.00

3,950.00
9,070.00
35,923.60
48,943.60
49,613.60

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
250,000.00

40.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
350,000.00

829,460.00

459,878.00

257,613.60

18,000.00
30,000.00
48,000.00
48,000.00
1,008,280.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(24.24)

763,860.00

แผนงานเคหะชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
งบบุคลากร
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร

872,860.00
558,140.00
1,431,000.00
1,431,000.00

794,687.00
495,796.00
1,290,483.00
1,290,483.00

1,286,000.00
30,000.00
1,316,000.00
1,316,000.00

1,749,840.00
36,000.00
1,785,840.00
1,785,840.00

1.11
500.00
11.17
11.17

1,769,300.00
216,000.00
1,985,300.00
1,985,300.00
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งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุงานบ0านงานครัว
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุเครื่องแตงกาย
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- คาครุภณ
ั ฑ?อื่น
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน

-

-

22,600.00
22,600.00

20,000.00
20,000.00

50.00
50.00

30,000.00
30,000.00

223,200.00
191,042.00
414,242.00

448,740.00
19,740.00
468,480.00

140,000.00
11,380.00
151,380.00

640,000.00
100,000.00
740,000.00

200.00
27.03

640,000.00
300,000.00
940,000.00

205,520.00
19,660.00
314,879.00
540,059.00
954,301.00

203,800.00
125,480.00
359,353.00
688,633.00
1,157,113.00

201,570.00
29,520.00
225,418.25
456,508.25
630,488.25

280,000.00
150,000.00
380,000.00
15,000.00
825,000.00
1,585,000.00

-

65,230.00
65,230.00
65,230.00

139,730.00
139,730.00
139,730.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
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280,000.00
150,000.00
380,000.00
15,000.00
825,000.00
1,795,000.00

(100.00)
(66.17)
(66.17)

101,500.00
101,500.00
101,500.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
แผนงานเคหะชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ
รวมงานบําบัดน้ําเสีย
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- คาจ0างพนักงานจ0าง

20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,405,301.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,532,826.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
2,106,218.25

20,000.00
20,000.00
20,000.00
3,690,840.00

100.00
100.00
100.00
6.26

40,000.00
40,000.00
40,000.00
3,921,800.00

53,600.00
53,600.00
53,600.00
53,600.00

-

-

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

-

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

-

167,818.00
5,880.00
-

215,600.00

180,000.00
20,000.00
260,000.00

(44.44)
7.69

100,000.00
20,000.00
280,000.00
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- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการจัดกิจกรรมกลุมพลังมวลชน เชน อปพร.,ทสปช.
โครงการรณรงค?เพื่อปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด
โครงการจัดตั้งฟ\]นฟูผู0ประสานพลังแผนดิน(25ตาสับปะรด)
โครงการจัดตั้งดานตรวจตราและเฝQาระวังพื้นที่และ
โครงการจัดกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูผตู0 ิดยาเสพติด
โครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู0นําชุมชนและกลุมแมบ0าน

-

173,698.00
173,698.00

25,250.00
240,850.00
240,850.00

29,000.00
489,000.00
489,000.00

65.52
(8.38)
(8.38)

48,000.00
448,000.00
448,000.00

-

10,000.00
10,000.00

-

5,000.00
5,000.00

-

5,000.00
5,000.00

-

50,160.00
15,880.00

-

10,000.00
10,000.00

-

10,000.00
10,000.00

2,470.00
1,620.00
-

-

-

-

-

10,000.00
-

453,448.00

-

-

-

-

-
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โครงการสงเสริมอาชีพให0กับกลุมผู0สูงอายุ กลุมคนพิการ
และกลุมประชาชนทั่วไป
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน
งานส;งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งของชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี/ผูส0 ูงอายุ/คนพิการและ
ประชาชนทั่วไป
โครงการสนับสนุนกลุมสงเสริมอาชีพตางๆ(ตอยอด)

37,360.00

-

-

-

-

-

494,898.00
494,898.00

68,597.00
78,597.00

-

20,000.00
25,000.00

-

20,000.00
25,000.00

60,000.00
25,566.00
457,454.00

252,295.00

240,850.00

514,000.00

(7.98)

473,000.00

-

450,510.00

505,835.00

-

-

20,000.00

50.00

30,000.00

-

-

20,000.00

150.00

50,000.00

-

-

30,000.00

(100.00)

-
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โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ?ให0กับชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
โครงการเยี่ยมเยือนหวงใย ใสใจถึงบ0าน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู0นําชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
โครงการสงเสริมความรู0เกีย่ วกับการเตรียมความพร0อม
เข0าสูประชาคมอาเซียนให0กับชุมชน
โครงการสงเคราะห?กายอุปกรณ?สาํ หรับผู0พิการ
โครงการบริหารศูนย?บริการและถายทอดเคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลหาดเสี้ยว
โครงการรณรงค?เพื่อปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด
โครงการจัดตั้งดานตรวจตราและเฝQาระวังในพื้นที่
โครงการกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูยาเสพติดและกลุมเสี่ยง
รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย?การเรียรรู0โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

-

-

52,000.00

-

52,000.00

-

50,000.00
500,000.00

(20.00)

50,000.00
400,000.00

-

30,000.00

-

30,000.00

-

30,000.00
20,000.00

(33.33)
-

20,000.00
20,000.00

505,835.00

70,000.00
20,000.00
35,000.00
877,000.00

(11.40)

70,000.00
20,000.00
35,000.00
777,000.00

453,067.00
453,067.00

505,835.00
505,835.00

877,000.00
877,000.00

(11.40)
(11.40)

777,000.00
777,000.00

-

90,000.00
-

30,000.00

(100.00)

30,000.00
-
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อุดหนุนโครงการปQองกันและปราบปรามยาเสพติด
อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและชวยเหลือผูด0 0อยโอกาส
อุดหนุนโครงการอบรมกลุมแกนนําสมาชิกแจ0งขาว
อาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลัย
อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุนใหมรวมใจต0านภัย
ยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลัย
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาชกมวยต0านภัย
ยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลัย
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานส;งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- คาใชจายในการสงเสริมและการแขงขันกีฬาทุกประเภท
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวมหมวดค;าใช5สอย
หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุกีฬา
รวมหมวดค;าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

30,000.00
20,000.00
20,000.00

(100.00)
(100.00)
(100.00)

-

-

-

-

20,000.00

(100.00)

-

-

-

-

30,000.00

(100.00)

-

-

453,067.00

90,000.00
90,000.00
595,835.00

150,000.00
150,000.00
1,027,000.00

(80.00)
(80.00)
(21.42)

30,000.00
30,000.00
807,000.00

175,820.00
-

435,346.00
-

183,471.00

200,000.00
-

(50.00)
-

100,000.00
-

175,820.00

435,346.00

183,471.00

200,000.00

(50.00)

100,000.00

175,820.00

59,365.00
59,365.00
494,711.00

183,471.00

60,000.00
60,000.00
260,000.00

(38.46)

60,000.00
60,000.00
160,000.00
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งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
ครุภณ
ั ฑ?กีฬา
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนโครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬา
อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาเหงชาติ
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนต0านยาเสพติด
อุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพนักเรียน
อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

-

-

-

-

-

100,000.00
100,000.00
100,000.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00
215,820.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
544,711.00

15,000.00
15,000.00
15,000.00
198,471.00

55,000.00
55,000.00
55,000.00
315,000.00

(100.00)
72.73
72.73
12.70

10,000.00
50,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
95,000.00
95,000.00
95,000.00
355,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น

64

งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
1.โครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย
2.โครงการประเพณีแหช0างบวชนาคไทยพวนบ0าน
หาดเสี้ยว
3.โครงการงานย0อนอดีตศรีสัชนาลัย
4.โครงการจัดตั้งศูนย?การเรียนรู0ทางวัฒนธรรม
5.โครงการประเพณีกําฟQา
6.โครงการจัดงานสรงน้ําโอยทานสงกรานต?ศรีสัชนาลัย
7.โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู0สูงอายุ
8.โครงการกิจกรรมเทศน?มหาชาติ
9.โครงการกิจกรรมวันเข0าพรรษา
10.โครงการจัดงานประเพณีแหกฐินทางน้ํา แขงเรือ(เฮือซวง)
11.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรมหรืออื่นๆ
12.งานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญอืน่ ๆ
13.โครงการรวมกิจกรรมงานลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟ
14.โครงการจัดงานลอยกระทง
15.โครงการสงเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ?
ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ?เอกสารอนุรักษ?งานวัฒนธรรมหรืออื่นๆ
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ

-

992,541.00

881,525.00

-

-

-

90,000.00
20,000.00

-

90,000.00
20,000.00

40,000.00
95,492.00
40,000.00
60,000.00
30,000.00
5,520.00
586,090.00
33,000.00
23,825.00
-

-

881,525.00

60,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
500,000.00
50,000.00
20,000.00
30,000.00
-

-

60,000.00
100,000.00
50,000.00
30,000.00
700,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00

913,927.00
913,927.00

995,098.00
995,098.00

881,525.00
881,525.00

1,000,000.00
1,000,000.00

17.00
17.00

1,170,000.00
1,170,000.00

65

งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- ครุภณ
ั ฑ?ดนตรีและนาฎศิลป_
- ครุภณ
ั ฑ?คอมพิวเตอร?
- ครุภณ
ั ฑ?อื่นๆ
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนองค?กรปกครองสวนท0องถิ่น
- เงินอุดหนุนสวนราชการ
- เงินอุดหนุนกิจการที่เปLนสาธารณประโยชน?
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเที่ยว
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางของลูกจ0างประจํา
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร

-

19,430.00
19,430.00
19,430.00

-

-

-

-

180,000.00
100,000.00
280,000.00
280,000.00
1,193,927.00

37,862.00
150,000.00
100,000.00
287,862.00
287,862.00
1,302,390.00

38,944.45
157,233.33
100,000.00
296,177.78
296,177.78
1,177,702.78

40,000.00
220,000.00
100,000.00
360,000.00
360,000.00
1,360,000.00

(4.55)
(2.78)
(2.78)
11.76

40,000.00
210,000.00
100,000.00
350,000.00
350,000.00
1,520,000.00

60,500.00
29,500.00
90,000.00
90,000.00

97,800.00
15,000.00
112,800.00
112,800.00

118,800.00
18,000.00
136,800.00
136,800.00

6.90
66.67
14.77
14.77

127,000.00
30,000.00
157,000.00
157,000.00

งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
1.คาใช0จายสงเสริมการจัดการทองเที่ยว
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ
รวมงานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
โครงการท0องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ?พื้นที่สีเขียว
โครงการสนับสนุนการปลูกหญ0าแฝก
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น
รวมหมวดค;าใช5สอย
รวมงบดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

10,000.00
12,556.00
12,556.00
-

90,000.00

112,800.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
156,800.00

12.88

20,000.00
20,000.00
20,000.00
177,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00
10,000.00
20,000.00

50.00
50.00
50.00

15,000.00
15,000.00
30,000.00

-

20,000.00
20,000.00

-

20,000.00
20,000.00

50.00
50.00

30,000.00
30,000.00
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5
แผนงานพาณิชย:
งานตลาดสด
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
รวมหมวดค;าใช5สอย

-

-

-

20,000.00

100.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
40,000.00

106,800.00
73,200.00
180,000.00
180,000.00

106,800.00
73,200.00
180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00
180,000.00

216,000.00
216,000.00
216,000.00

11.11
11.11

216,000.00
24,000.00
240,000.00
240,000.00

-

114,004.50
114,004.50

146,000.00
146,000.00

320,000.00
320,000.00

-

320,000.00
320,000.00
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หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุการเกษตร
รวมหมวดค;าวัสดุ
หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา
รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

3,440.00
3,440.00

28,690.00
105,435.00
134,125.00

4,927.00
31,962.00
3,120.00
40,009.00

100,000.00
150,000.00
25,000.00
275,000.00

-

100,000.00
150,000.00
25,000.00
275,000.00

218,403.79
77,074.10
298,033.89
301,473.89

191,315.93
129,053.32
322,926.25
571,055.75

94,647.51
158,962.97
253,610.48
439,619.48

280,000.00
150,000.00
430,000.00
1,025,000.00

(14.29)
26.67
-

240,000.00
190,000.00
430,000.00
1,025,000.00

งบลงทุน
หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
คาบํารุงรักษาและประบปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง

-

-

-

-

-

150,000.00

รวมหมวดค;าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวมงบลงทุน
รวมงานตลาดสด

481,473.89

751,055.75

619,619.48

1,241,000.00

14.02

150,000.00
150,000.00
1,415,000.00

แผนงานพาณิชย:
งานโรงฆ;าสัตว:
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
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- เงินเดือนพนักงาน
- คาจ0างลูกจ0างประจํา
- เงินเพิ่มตางๆของลูกจ0างประจํา
- คาจ0างพนักงานจ0าง
- เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
หมวดค;าตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบ0าน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดค;าตอบแทน
หมวดค;าใช5สอย
- รายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเข0า
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช0จายโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆาสัตว? จําหนาย
เนื้อสัตว? และการศึกษาดูงาน

187,440.00
112,680.00
10,170.00
188,000.00
91,320.00
589,610.00
589,610.00

209,120.00
119,520.00
3,330.00
270,933.00
146,760.00
749,663.00
749,663.00

223,920.00
126,600.00
401,200.00
751,720.00
751,720.00

280,440.00
153,720.00
2,280.00
669,720.00
1,106,160.00
1,106,160.00

5.82
9.60
5.08
11.31
11.31

296,760.00
168,480.00
2,280.00
703,740.00
60,000.00
1,231,260.00
1,231,260.00

2,850.00
5,406.00

900.00
3,457.00

8,120.00
900.00
9,020.00

20,000.00
36,000.00
10,000.00
66,000.00

50.00
15.15

30,000.00
36,000.00
10,000.00
76,000.00

613,416.00

656,543.00
29,626.00

957,720.00
69,917.00

990,000.00
-

32.32

1,310,000.00

23,708.00
-

-

-

40,000.00
60,000.00

(75.00)

40,000.00
15,000.00

- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดค;าใช5สอย

15,250.00
652,374.00

43,395.00
729,564.00

1,850.00
1,029,487.00

50,000.00
1,140,000.00

90.00
28.07

95,000.00
1,460,000.00
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หมวดค;าวัสดุ
- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ
- วัสดุกอสร0าง
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุการเกษตร
รวมหมวดค;าวัสดุ

8,927.00
6,445.00
2,250.00
17,622.00

28,480.00
7,225.00
30,520.00
66,225.00

66,335.00
4,680.00
94,370.00
165,385.00

80,000.00
100,000.00
60,000.00
25,000.00
265,000.00

150.00
33.96

80,000.00
100,000.00
150,000.00
25,000.00
355,000.00

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

169,414.33
135,267.91
1,082.84
308,321.08
983,723.08

153,162.97
138,675.75
1,070.00
295,465.72
1,094,711.72

195,422.21
155,990.51
1,082.84
352,495.56
1,556,387.56

230,000.00
190,000.00
5,000.00
425,000.00
1,896,000.00

4.35
10.53
7.06
23.73

240,000.00
210,000.00
5,000.00
455,000.00
2,346,000.00

-

580,000.00

53,182.00
53,182.00

100,000.00
680,000.00

(100.00)
(100.00)
(85.59)

98,000.00
98,000.00

หมวดค;าสาธารณูปโภค
- คาไฟฟQา
- คาน้ําประปา
- คาโทรศัพท?

งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:
- เครื่องกําเนิดไฟฟQา
- ครุภณ
ั ฑ?ไฟฟQาและวิทยุ
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ?
รวมหมวดค;าครุภัณฑ:

-

17,980.00
17,980.00

หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง
รวมค;าบํารุงที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวมงบลงทุน
รวมงานโรงฆ;าสัตว:

78,500.00
1,573,333.08

17,980.00
1,862,354.72
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53,182.00
2,361,289.56

680,000.00
3,682,160.00

(74.04)
1.94

78,500.00
176,500.00
3,753,760.00

รวมหมวด

29,237,606.19

34,822,074.00

35,950,658.61

56,980,000.00

0.74

57,400,000.00

รวมงบ

29,237,606.19

34,822,074.27

35,950,658.61

56,980,000.00

0.74

57,400,000.00

รวมงาน

29,237,606.19

34,822,074.27

35,950,658.61

56,980,000.00

0.74

57,400,000.00

รวมแผนงาน

29,237,606.19

34,822,074.27

35,950,658.61

56,980,000.00

0.74

57,400,000.00

รวมทุกแผนงาน

29,270,834.19

34,822,074.27

35,950,658.61

56,980,000.00

0.74

57,400,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 2,509,350.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)
รวม
หมวดรายจ;ายงบกลาง
รวม
ประเภทรายจ;ายงบกลาง (510000)
รวม
ค;าชําระหนี้เงินต5น (110100)
จํานวน
- เพื่อจายเปLนคาชําระเงินกู0ทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู0เงิน
เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนําไปกอสร0างอาคารตลาดสด
เทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ค;าชําระดอกเบี้ย (110200)
จํานวน
- เพื่อจายเปLนคาชําระเงินกู0ทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู0เงิน
เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนําไปกอสร0างอาคารตลาดสด
เทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
จํานวน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
- เพื่อจายเปLนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ0าง ตั้งแต
เดือน ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 รวม 12 เดือน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5

2,509,350.2,509,350.2,509,350.380,840.-

บาท
บาท
บาท
บาท

178,440.- บาท

600,000.- บาท

เบี้ยยังชีพผู5ปCวยเอดส: (110900)
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินสงเคราะห?เบี้ยยังชีพผู0ปKวยเอดส? จํานวน 7 ชุมชน ในเขต
เทศบาล คนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 202,170.- บาท
สํารองจ;าย (111000)
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปLนหรือในกรณีที่ไมสามารถ
คาดการณ?ไว0ลวงหน0า ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินช;วยเหลือพิเศษ (111200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาชวยเหลือทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ0างประจําและ
พนักงานจ0างหรือผู0มีสิทธิได0รับตามกฎหมายของเทศบาลที่ถึงแกกรรมในระหวางรับราชการ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;ายตามข5อผูกพัน (111100)
รวม 1,077,900.-บาท
1. ค;าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห;งประเทศไทย
จํานวน 59,900.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามข0อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ร0อยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงปที่ผานมา
(ยกเว0นเงินกู0เงินจายขาดและเงินอุดหนุน ทุกประเภท) ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าใช5จ;ายในการจัดการจราจร
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท5องถิ่น
จํานวน 170,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท0องถิ่นเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดเสี้ยว ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค?การบริหารสวนท0องถิ่น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข5าราชการส;วนท5องถิ่น (กบท.) (120100)
จํานวน 788,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการสวนท0องถิ่น (ก.บ.ท.)
โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร0อยละ 2 ของ งบประมาณรายรับในงบประมาณรายจายประจําป
(โดยไมนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู0 เงินที่ผู0อุทิศให0 หรือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 16,302,880.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
รวม 9,801,240.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 6,332,240.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 6,332,240.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายการเมือง) (521000)
รวม 2,849,000.- บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)
จํานวน 726,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนให0แก นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินค;าตอบแทนประจําตําแหน;งนายก/รองนายก (210200)
จํานวน 180,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให0แกนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. เงินค;าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
จํานวน 180,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนพิเศษให0แกนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินค;าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) จํานวน 207,500.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนให0แกเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. เงินค;าตอบแทนสมาชิกสภาองค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น (210600) จํานวน 1,555,500.-บาท
- คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล/คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล/
คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม 3,483,240.-บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 2,046,960.- บาท
- เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ ปลัดเทศบาล,
รองปลัดเทศบาล,หัวหน0าสํานักปลัดเทศบาล,หัวหน0าฝKายอํานวยการ ,หัวหน0าฝKายปกครอง,
บุคลากร ,เจ0าหน0าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรและเจ0าหน0าที่ธุรการ จํานวน 8 อัตรา
พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)
จํานวน 310,800.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานที่
ที่ควรได0รับตามระเบียบที่กําหนด ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา (220400)
จํานวน 181,680.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาจ0างลูกจ0างประจําในสํานักปลัดเทศบาลพร0อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาจ0างประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 856,600.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน
ที่ปฏิบัติหน0าที่ในสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ ผู0ชวยบุคลากร, ผู0ชวยเจ0าหน0าที่ธุรการ,
พนักงานวิทยุ และพนักงานขับรถยนต? จํานวน 2 อัตรา รวมจํานวน 6 อัตรา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 87,200.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่
ในสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินการ (530000)
รวม 3,218,000.-บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 2,468,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
รวม 238,000.-บาท
1. ค;าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปNนประโยชน:แก;องค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น (310100)
จํานวน 100,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเปLนประโยชน?แกองค?กร
ปกครองสวนท0องถิ่นเงินรางวัล เงินทําขวัญฝKาอันตรายเปLนครั้งคราวหรือผู0ปฏิบัติราชการ
อื่นอันเปLนประโยชน?แกเทศบาลฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให0แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ0างประจํา และพนักงานจ0าง ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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3. ค;าเช;าบ5าน (310400)
จํานวน 78,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาเชาบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู0บริหารท0องถิ่นพนักงานเทศบาล
และลูกจ0างประจํา ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 1,580,000.-บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 250,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาบอกรับวารสารหนังสือพิมพ? คาจัดซื้อหนังสือพิมพ?สํานักงาน
คาจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา คาจัดทําหรือปรับปรุงเว็บไซต?ของเทศบาล คาจ0างเหมา
ทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลคาจ0างเหมาดูแลศูนย?ข0อมูลขาวสาร คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน หรือจ0างเหมาบริการ
หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 50,000.- บาท
- คารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรอง
ผู0ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล นิเทศ ตรวจงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท0องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได0รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค?กรปกครองสวน
ท0องถิ่นกับองค?กรปกครองสวนท0องถิ่นหรือองค?กรปกครองสวนท0องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน คาใช0จายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 980,000.- บาท
3.1 ค;าใช5จ;ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 500,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน และคาใช0จายอื่น ๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.2 ค;าใช5จ;ายในการเลือกตั้ง
จํานวน 100,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเลือกตั้งผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท0องถิ่น และคาใช0จายอื่น ๆ ที่จําเปLนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.3 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท:ในการเลือกตั้งผู5บริหารท5องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท5องถิ่น
จํานวน 10,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท?ในการ
เลือกตั้งผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิกสภาท0องถิ่น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5

78

3.4 โครงการรณรงค:การเลือกตั้งผู5บริหารท5องถิ่นหรือสมาชิกสภาท5องถิ่น จํานวน 10,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการรณรงค?การเลือกตั้งผู0บริหารท0องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท0องถิ่น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.5 โครงการปกปAองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท:ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อ
ความสมานฉันท?ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการสร0างความปรองดองและสมานฉันท?ของคนในชาติ เชน การจัดตั้งศูนย?
ปรองดองสมานฉันท?ระดับท0องถิ่น การฝVกอบรม ประชุมชี้แจงหรือการจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และอื่น ๆ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.6 โครงการฝUกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู5บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ5าง
จํานวน 250,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู0บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ0าง
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 โครงการจัดกิจกรรมวันท5องถิ่นไทย
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจัดกิจกรรมวันท0องถิ่นไทย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.8 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 โครงการเทศบาลพบประชาชน
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 300,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซอมแซมครุภัณฑ?
ให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ เชน ซอมแซมคอมพิวเตอร? เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ?
ยานพาหนะและขนสง ครุภัณฑ?สํานักงาน ครุภัณฑ?งานบ0านงานครัว ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 650,000.-บาท
1. ค;าวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 150,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ คาปากกา ดินสอ กระดาษแฟกซ? กระดาษไข
หมึกโรเนียว แฟQม กระดาษคาร?บอน ภาพเขียน , แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ? พระพุทธรูป
แผงปPดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท?บอร?ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน แบบพิมพ?งาน
ทะเบียนราษฎร คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ที่ใช0ในกิจการของเทศบาล
ของเทศบาล หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุและอุปกรณ?บํารุงรักษาซอมแซมไฟฟQาสํานักงานซอมแซม
วิทยุประจําที่ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือ
และอื่น ๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว (330300)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุงานบ0านงานครัว เชน น้ําดื่มไม0กวาด น้ํายาล0าง
ห0องน้ํา ผงซักฟอก แก0วน้ํา คูลเลอร? ถ0วยกาแฟ หรืออื่นๆ เพื่อใช0สํานักงานเทศบาลฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0าง ซึ่งมีความจําเปLนต0อง ใช0งานซอมแซมปรับปรุง
อาคารของเทศบาล และปรับปรุงปQายหน0าสํานักงานฯ เชน ไม0ตางๆ น้ํามันทาไม0 ทินเนอร?
ปูนซีเมนต? กระเบื้องหรืออื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน 50,000.-บาท
- เปLนคาซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาลเชน
ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขขวง คีมลXอค (คอม0า) นXอตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน
เครื่องชาร?จแบตเตอรี่รถยนต? ตลับลูกป\น น้ํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข0างรถยนต?
หม0อน้ํารถยนต? กันชนรถยนต? เบาะรถยนต? ฟPล?มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
6. ค;าวัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 250,000.-บาท
- เปLนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯ สําหรับรถยนต?เทศบาลและรถจักรยานยนต? หรืออื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
7. ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อเปLนคาวัสดุและอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ?จัดทําแผนพับ
พูกัน สี รูปถายที่มาจากการล0าง อัด ขยาย ถานใสกล0องถายรูปหรืออื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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8. ค;าวัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาแผนดิสก? หัวพิมพ?แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร?
หมึกเครื่องถายเอกสาร หมึกเครื่องคอมพิวเตอร? แผนหรือจานบันทึกข0อมูลหรืออื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 750,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค
รวม 750,000.- บาท
1. ค;าไฟฟAา (340100)
จํานวน 550,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาไฟฟQาที่ใช0ในสํานักงานเทศบาลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าน้ําประปา (340200)
จํานวน 70,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาน้ําประปาที่ใช0ในสํานักงานเทศบาลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าโทรศัพท: (340300)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0โทรศัพท?สํานักงาน คาโทรศัพท?เคลื่อนที่และเพื่อบริการ
ประชาชน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าไปรษณีย: (340400)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาดวงตราไปรษณีย?ยากร คาจัดสงโทรเลขธนาณัติบริการสง
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 60,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ? คาวิทยุติดตามตัวคาวิทยุ
สื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช0จายเกี่ยวกับอินเทอร?เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และ
ให0หมายความรวมถึงคาใช0จายเพื่อให0ได0ใช0บริการดังกลาว และคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช0บริการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน (540000)
รวม 216,000.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม 216,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (542000)
1. ค;าก;อสร5างปรับปรุงอาคารสํานักงาน (521000)
รวม 216,000 .- บาท
1.1 คาปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด โดยการดําเนินการทาสีอาคารใหม เพื่อเปLนการปรับปรุงดูแลรักษาความความ
สวยงามอาคารสํานักงานฯ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยูในแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0 สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน ข0อที่ 21 หน0าที่ 147
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งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 10,000.-บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 10,000.-บาท
จํานวน 10,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
1. อุดหนุนดําเนินการศูนย:ประสานและบริการข5อมูลของ
องค:กรปกครองส;วนท5องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจําป 2559
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนดําเนินการศูนย?ประสานและบริการข0อมูลของ
องค?กรปกครองสวนท0องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจําป 2559 ให0กับสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองท0องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบรายจ;ายอื่น (550000)
รวม 25,000.-บาท
หมวดรายจ;ายอื่น
รายจ;ายอื่นที่ไม;เข5าลักษณะประเภทงบรายจ;ายใดรายจ;ายหนึ่ง (551000) รวม 25,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าจ5างประเมินผลฯ (510100)
จํานวน 25,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได0
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
รวม 2,293,410.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,433,210.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 1,433,210.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม 1,433,210 .- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
993,720.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล ตําแหนงผู0อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน0าฝKายแผนและงบประมาณ หัวหน0าฝKายบริการและเผยแพรวิชาการ จํานวน 3 อัตรา พร0อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)
จํานวน 134,400.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได0รับเงินประจํา
ตําแหนง ตามกฎหมายวาด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 257,090.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่
ในกองวิชาการและแผนงาน ตําแหนงผู0ชวยเจ0าหน0าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา , ตําแหนงผู0ชวยเจ0าหน0าที่
ประชาสัมพันธ? จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700 )
จํานวน 48,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในกองวิชาการและ
แผนงานตําแหนงผู0ชวยเจ0าหน0าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา , ตําแหนงผู0ชวยเจ0าหน0าที่ประชาสัมพันธ?
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 805,200.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 795,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
จํานวน
4,000.- บาท
1. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
4,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 591,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 350,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาถายเอกสาร และคาเย็บหนังสือหรือเข0าปก แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติ แผนปฏิบัติการ คาจัดทําวารสาร งานประชาสัมพันธ?และสิ่งพิมพ?อื่น ๆ ที่จําเปLนตอกิจการของ
เทศบาล คาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน จ0างเหมาวางระบบอินเตอร?เน็ต หรือจ0าง
เหมาบริการอื่น ๆ และคาใช0จายอื่นๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข0อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และอื่น ๆ หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุ ก รรมการ ที่ ไ ด0 รั บ การแตงตั้ ง ตามกฎหมาย หรื อ ตามระเบี ย บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย และการประชุมอื่นๆ ที่เปLนประโยชน?แกเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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3. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว5 201,000 บาท เพื่อจ;ายเปNน
3.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาใช0จายในการลงทะเบียนในการไปฝVกอบรมและคาใช0จาย
และคาใช0จายอื่นที่จําเปLน ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.2 คาใช0จายโครงการอบรมเกี่ยวกับการปQองกันการทุจริต
จํานวน 20,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.3 คาใช0จายโครงการจัดเก็บข0อมูลพื้นฐานเขตเมือง
จํานวน 20,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.4 สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู0นําชุมชน สร0างเครือขายองค?กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการหรืออื่นๆ เพื่อนําข0อมูลมาจัดทําเปLนแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 21,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.5 โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
จํานวน 30,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด0านงานประชาสัมพันธ? จํานวน 30,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 20,100.- บาท ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,900.- บาท
4. ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมทรัพย:สิน (320400)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ?ที่ชํารุดเสียหาย ได0แก เครื่องคอมพิวเตอร?
เครื่องปริ้นเตอร? โตXะ เก0าอี้ กล0องถายรูป เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
จํานวน 200,000.- บาท
1. วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนตาง ๆ แบบพิมพ?ตาง ๆ ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. วัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุคอมพิวเตอร? เชน แผนหรือจานบันทึกข0อมูล เทปบันทึกข0อมูล หัวพิมพ?
หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร? ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ? แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุและอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ? จัดทําแผนพับ พูกัน สี
รูปถายที่มาจากการล0าง อัดขยายจากกล0องดิจิตอล วีดีทัศน? เมมโมรี่การ?ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส?ซูม
เอกสารเผยแพรตางๆ และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุไฟฟQาและวิทยุ เพื่อนําไปกอสร0าง ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว เชน
เสาไฟฟQา สายไฟฟQา ไมค? เครื่องเลนดีวีดี และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข0องกับการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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5. วัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน
10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0างใช0ในการปฏิบัติหน0าที่ เชน เหล็ก ทราย หิน เหล็กผูกลวด
สี ปูน ไม0 และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปLนในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปกอสร0าง ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
จํานวน
10,200.- บาท
จํานวน 10,200.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค
1. ค;าบริการทางโทรคมนาคม (340500)
จํานวน
10,200.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายเกี่ยวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให0หมายความ
รวมถึงคาใช0จายเพื่อให0ได0บริการดังกลาวและคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช0บริการ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (540000)
รวม
55,000.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม
55,000.- บาท
ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม
55,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ (410600)
จํานวน
36,000.- บาท
1. เพื่อจายเปLนคาจัดซื้ออุปกรณ?หอกระจายขาวพร0อมอุปกรณ? 1 ชุด เพื่อติดตั้งให0กับชุมชน
บ0านใหมชัยมงคล ดังรายการตอไปนี้
1) จัดซื้อไมโครโฟน จํานวน 1 ตัว
2) จัดซื้อยูนิตฮอร?น จํานวน 4 ตัว โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
- กําลังขับ 200 วัตต? 8 – 16 โอห?ม 50 / 70 /100 / 150 v.
- FREQUNCY RESPONSE 220-12 KHz (Matching with exponential
horn ex. 15, 15x8,20 inches)
- ใช0กับปากกาลําโพงฮอร?นขนาดมาตรฐาน 21 นิ้ว
- วัสดุอะลูมิเนียม
3) จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
- เลนแผน
: CD , VCD , SVCD, DVD, MP3
- สัญญาณเสียง
: Stereo 2.0 CH
- ชองตอภาพ
: VIDEO, S-VIDEO, Component (Y/Pb/Pr)
- ชนิดจอภาพ
: 4:3/16:9
- เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
4) เครื่องขยายเสียง โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
- INPUT : 4 microphone High – Low Impedance (50k – 250ohms)/
1 AUX (Phone jack) / 1 Tape (RCA Jack) (47 K)
- TONE CONTROL : 3 Bands Bass , Middle , Treble +/-15 db/
SW Horn Control (250 Hz cut off)
- MASTER CONTROL : Relay – REC Out/Send, Return for Effect/
Pre – out/PA.in
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- FREQUENCY RESPONSE : 25 Hz – 20 KHz+/-2Db
- POWER REQUIREMENT : AC 220 V. / 50-60 Hz : Fuse 5 A./
DC 12 VDC (Model PCE 320s – 325s) Fuse 40-60 A. Battery/DC 24 VCD (Model PCE 330S –
365S) Fuse 50 – 90 A.Battery
- OUTPUT : 2 – 4 ohms / 8 – 16 ohms Speakers/ 70V-100 v
Matching line Output
5) จัดซื้อสายไฟออน ANT (แอนท?) VFF2*2.5 ยาว 100 เมตร
6) เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเสาไฟฟQาแรงสูง 12 เมตร จํานวน 2 ต0น ๆ ละ 8,000 บาท
เปLนเงิน 16,000 บาท
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2558
( อยูในแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ. 2559 – 2561 ) ยุทธศาสตร? 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช0และ
สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน) ข0อที่ 1 หน0า 166
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร; (410700)
จํานวน 19,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเลนส?กล0อง DSLR จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
- ระยะโฟกัส (Focal Length)
18 – 136 mm
- รูรับแสงกว0างที่สุด (Maximum Aperture)
F3.5 – F5.6
- รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture)
f/22 – 36
- องค?ประกอบเลนส? (Lens Construction)
12Group/16 Elements
- ระยะโฟกัสต่ําสุด (Minimum Focus Distance)
1.3’ (.40m)
- อัตราการขยายสูงสุด (Maximum Reproduction Blades) n/a
- จํานวนของมานรับแสง (Number of Diaphragm Blades) 7
- ระยะชวยโฟกัส (Focus Adjustment)
Internal
- ระบบปQองกันการสั่น (Image Stabilizer)
4 stops
- ขนาดฟPลเตอร? (Filter Attachment Size)
67 mm
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2558
( อยูในแผนพัฒนาสามป ประจําป (พ.ศ. 2559 – 2561 ) ยุทธศาสตร? 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช0และสถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน) ข0อที่ 38 หน0า 152

86

งานบริหารงานคลัง (00113)
รวม 4,208,230.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 3,087,430.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 3,087,430.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
จํานวน 3,087,430.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 1,636,560.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)
จํานวน 134,400.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนเปLนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได0รับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 1,274,470.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ใน
งานผลประโยชน?และกิจการพาณิชย? จํานวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย?สิน จํานวน 1 อัตรา งานการเงิน
และบัญชี จํานวน 2 อัตรา งานคลัง จํานวน 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน จํานวน 4 อัตรา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง(220700)
จํานวน
42,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานผลประโยชน?
และกิจการพาณิชย? จํานวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย?สิน จํานวน 1 อัตรา งานการเงินและบัญชี จํานวน
2 อัตรา งานคลัง จํานวน 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 1,083,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 1,063,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
จํานวน
76,000.- บาท
เพื่อจายเปLน
1. ค;าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปNนประโยชน:ต;อองค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น (310100)
จํานวน
20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ0าง คณะกรรมการเปPดซองสอบราคา
และควบคุมงาน ในอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แกพนักงานเทศบาล พนักงานจ0าง
ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าเช;าบ5าน (310400)
จํานวน
36,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาเชาบ0านของพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิ์ได0รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิ์ได0รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 630,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 400,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจ0างเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาเชาทรัพย?สิน
คาธรรมเนียม และคาใช0จายอื่น ๆ ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 130,000.- บาท เพื่อจ;ายเปNน
2.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2.2 คาใช0จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน เชนการถายเอกสาร
ระวางที่ดิน การคัดลอกข0อมูลที่ดิน เพี่อนํารูปแปลงที่ดินเข0าสูโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน การ
จัดทําแผนที่แมบท การจัดทําข0อมูลรายละเอียดประจําแปลงที่ดิน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ?และครุภัณฑ? รวมทั้ง
การจ0างเหมาบุคลากรและอื่น ๆ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สิน ครุภัณฑ?ที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร? เครื่องถายเอกสาร โตXะ เก0าอี้ รถจักรยานยนต? ฯลฯ เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
จํานวน 357,000.- บาท
1. วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ?ตาง ๆ แฟQมเก็บเอกสาร สมุดบัญชีตาง ๆ กระดาษ
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. วัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอร?รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบ็นซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 12,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร? โฟม พูกัน สี
รูปภาพที่มาจากการล0าง อัด ขยาย ถานใสกล0องถายรูป และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. วัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุคอมพิวเตอร? เชน แผนหรือจานบันทึกข0อมูล เทปบันทึกข0อมูล หัวพิมพ?หรือ
แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร? ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ? แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 20,000.- บาท
รวม 20,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)
1. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายเกี่ยวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให0หมายความ
รวมถึงคาใช0จายเพื่อให0ได0บริการดังกลาวและคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช0บริการ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน
รวม 19,000.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม 19,000.- บาท
ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 19,000.- บาท
จํานวน 19,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)
1) เพื่อจ;ายเปNนค;าจัดซื้อเครื่องพิมพ: Multifunction ชนิดเลเซอร:/ชนิด LED สี จํานวน
1 ชุด ๆ ละ 19,000.- บาท เปLนเงิน 19,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปLนอุปกรณ?ที่มีความสามารถเปLน printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- ใช0เทคโนโลยีแบบเลเซอร? หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน0อยกวา 192 MB
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมน0อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน0อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Net work Interface แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน0อยกวา 1 ชอง
- มีความละเอียดการพิมพ?ไมน0อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ?รางสีไมน0อยกวา 22 หน0าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ?รางขาวดําไมน0อยกวา 22 หน0าตอนาที
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ? 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2558
(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากรและการบริการ
ประชาชน ข0อที่ 31 หน0า 150
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
18,800.บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม
18,800.บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนองค:กรปกครองส;วนท5องถิ่นอื่น (610100) จํานวน 18,800.- บาท
1. อุดหนุนศูนย:จัดซื้อจัดจ5าง
จํานวน 18,800.บาท
เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนศูนย?จัดซื้อจัดจ0าง โดยให0องค?การบริหารสวนตําบลหนองอ0อเปLนผู0ดําเนินการ
แทนองค?กรปกครองสวนท0องถิ่นทุกแหงในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ตามหนังสือองค?การบริหารสวนตําบลหนองอ0อ
ที่ 75501/ 270 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 3,812,560.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
รวม 3,057,360.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 2,420,960.- บาท
รวม 2,420,960.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
จํานวน 2,420,960.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 550,000.- บาท
- เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ หัวหน0าฝKาย
ปQองกันและรักษาความสงบ,เจ0าพนักงานปQองกันฯ, เจ0าหน0าที่ปQองกันฯ และเจ0าหน0าที่
เทศกิจ จํานวน 4 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงาน (220200)
จํานวน 22,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได0รับตามกฎหมายในสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา (220400)
จํานวน 221,760.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาจ0างลูกจ0างประจําในงานปQองกันฯ พร0อมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาจ0างประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 1,500,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน
ที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานปQองกันฯ ดังนี้ ผู0ชวยเจ0าพนักงานเทศกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงาน
ขับรถยนต?ดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา พนักงานดับเพลิง จํานวน 10 อัตรา รวมจํานวน 14 อัตรา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 127,200.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่
ในงานปQองกันฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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งบดําเนินการ (530000)
รวม 636,400.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 544,400.- บาท
รวม 104,400.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
1. ค;าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปNนประโยชน:แก;
องค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น (310100)
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทน อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให0แกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ0างประจํา และพนักงานจ0าง ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าเช;าบ5าน (310400)
จํานวน 59,400.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาเชาบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ0างประจํา
ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 340,000.-บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาเย็บหนังสือหรือเข0าเลม คาจ0างเหมาโฆษณาและเผยแพร
จ0างเหมาวางระบบอินเตอร?เน็ต หรือจ0างเหมาบริการอื่น ๆ และคาใช0จายอื่น ๆ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะ
รายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000.-บาท
2.1 ค;าใช5จ;ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน และคาใช0จายอื่น ๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 300,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ? คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร0าง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สินอื่น เพื่อให0สามารถใช0งาน
ได0ตามปกติ เชน รถดับเพลิงรถยนต?บรรทุกน้ํา รถกู0ภัย เครื่องตัดหญ0า เครื่องสูบน้ําและครุภัณฑ?
ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 100,000.-บาท
1. ค;าวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ คาปากกา ดินสอ แฟQม ภาพเขียน, แผนที่
พระบรมฉายาลักษณ? พระพุทธรูป แผงปPดประกาศ กระดานดํา กระดานไวท?บอร?ด
นาฬิกาตั้งหรือแขวน คาน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสถานีดับเพลิง ที่ใช0ในกิจการ
ของเทศบาลของเทศบาล หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุไฟฟQาและวิทยุ และอุปกรณ?บํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟQา
สถานีดับเพลิง เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่นๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0าง เชน ไม0ตาง ๆ น้ํามันทาไม0ทินเนอร? สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต? ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต?บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค0อน สวาน ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. วัสดุเครื่องแต;งกาย (331200)
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับงานปQองกันฯ เชน เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผ0า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท0า รองเท0า เข็มขัด ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 92,000.-บาท
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (5340000)
รวม 92,000.-บาท
1. ค;าไฟฟAา (340100)
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาไฟฟQาที่ใช0ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าน้ําประปา (340200)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาน้ําประปาที่ใช0ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 12,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเล็กซ? คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช0จายเกี่ยวกับอินเทอร?เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให0หมายความ
รวมถึงคาใช0จายเพื่อให0ได0ใช0บริการดังกลาว และคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช0บริการ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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งานเทศกิจ (00122)
รวม 5,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 5,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 5,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 5,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ได0แก คาธรรมเนียม คาคัดสําเนา
เอกสาร ฤชา อากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข0องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จําเปLนตามอาจ
หน0าที่ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
รวม 750,200.-บาท
รวม 700,000.-บาท
งบดําเนินการ (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 300,000.-บาท
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
รวม 300,000.-บาท
1. โครงการฝUกอบรมทบทวนอาสาสมัครปAองกันภัยฝCายพลเรือน
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันภัยฝKาย
พลเรือน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการฝUกซ5อมแผนปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการฝVกซ0อมแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. โครงการปAองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช;วงเทศกาลต;าง ๆ
จํานวน 60,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตาง ๆ
เชน เทศกาลปใหม, เทศกาลสงกรานต? เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบการแพทย:ฉุกเฉิน
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบ
การแพทย?ฉุกเฉิน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. โครงการอบรมให5ความรู5เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร
เบื้องต5นและการบังคับใช5กฎจราจร
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมาย
จราจรเบื้องต0นและการบังคับใช0กฎจราจร เพื่อให0ความรู0กับเด็กและเยาวชนให0ความรู0เกี่ยวกับ
กฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต0นและการบังคับใช0กฎจราจร ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ําเพื่อเก็บน้ําหน5าแล5ง
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ํา เพื่อเก็บน้ําไว0ใช0อุปโภค
บริโภค ในชวงหน0าแล0งให0กับชุมชน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 400,000.-บาท
1. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน 100,000.-บาท
- เปLนคาซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใช0กับรถยนต? เทศบาล เชน
ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขขวง คีมลXอค (คอม0า) นXอตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน
เครื่องชาร?จแบตเตอรี่ รถยนต? ตลับลูกป\น น้ํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองข0างรถยนต?
หม0อน้ํารถยนต? กันชนรถยนต? เบาะรถยนต? ฟPล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าวัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 200,000.-บาท
- เปLนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต?เทศบาล รถจักรยานยนต? และรถยนต?ดับเพลิง หรืออื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุเครื่องดับเพลิง
(331600)
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อเปLนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานปQองกันฯ เชน สายสงตอ
ทอดับเพลิง น้ํายาเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4 ค;าวัสดุอื่น ๆ (331700)
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อเปLนคาวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อติดตั้งทางแยก เพื่อลดอุบัติเหตุฯ
ภายในเขตเทศบาล เชน กระจกมองทางแยก หรือ อื่น ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (540000)
รวม 50,200.-บาท
รวม 50,200.-บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
1. ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 50,200.-บาท
1. ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:การเกษตร (410400)
รวม 50,200.-บาท
1.1 ค;าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบท;อสูบพญานาค
จํานวน 41,200.-บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบท;อสูบพญานาค จํานวน 4 เครื่อง เปLนเงิน 41,200.-บาท
เพื่อใช0ในงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการชวยเหลือผู0ประสบภัยในสถานที่จํากัดหรือที่แคบ ๆ มี
รายละเอียดดังนี้
1) เปLนเครื่องเบนซิน ขนาดไมน0อยกวา 5.5 HP
2) ทอสูบน้ํา 5 นิ้ว (แบบตอตรง) 5”X 6 ฟุต จํานวน 2 ทอ
3) ทอสูบน้ํา 5” X 8 ฟุต จํานวน 2 ทอ
4) สายผ0าใบ 1 กก. ยาว 10 เมตร ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ป พ.ศ. 2558
- (และอยูในแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0และงานบุคลากรงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข0อที่ 10 หน0าที่ 16
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1.2 ค;าจัดซื้อเครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค:
จํานวน 9,000.-บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค: จํานวน 2 เครื่อง
เปLนเงิน 9,000.-บาท เพื่อใช0ในงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการชวยเหลือผู0ประสบภัยในสถานที่
จํากัดหรือที่แคบ ๆ มีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค: ขนาด 2” X 2 ”/2 HP 400 W
(APP BPS 400)
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ป พ.ศ. 2558
- (และอยูในแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0และงานบุคลากรงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข0อที่ 11 หน0าที่ 163
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 11,367,560.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
รวม 2,171,700.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
961,400.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม
961,400.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม
961,400.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 495,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง(220300)
จํานวน 134,400.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนเปLนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได0รับเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง(220600)
จํานวน 320,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ผู0ชวย
นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน
12,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกคนงานทั่วไปจํานวน 1 ตําแหนง
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 1,015,000.- บาท
งบดําเนินการ (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม
920,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 680,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 500,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จาย คาเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ?ตาง ๆ คาธรรมเนียมและ
จ0างเหมาบริการตาง ๆ คาใช0จายอื่น ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะ
รายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 150,000.- บาท
2.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การ
จัดประชุมอบรมบุคลากรทางการศึกษา เชน ลงทะเบียนประชุม ประชุมอบรมตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมครุภัณฑ: (320400)
จํานวน 30,000.- บาท
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- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ? คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สินอื่น เชน
ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ครุภัณฑ?สํานักงาน ครุภัณฑ?เครื่องปรับอากาศ เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)

จํานวน 240,000.- บาท

1. วัสดุสํานักงาน (33010)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม0บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตรายาง
แฟQม กระดานไวท?บอร?ด หมึก หรือวัสดุสํานักงานอื่นๆ คาน้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. วัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุไฟฟQาที่จําเปLนของกองการศึกษา ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. วัสดุงานบ5านงานครัว (330300)
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุที่จําเปLนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย?ข0อมูลการทองเที่ยว หรืออื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. วัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0าง ปรับปรุงศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จัดทําสนามกีฬาในชุมชน หรือ
อื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. วัสดุการเกษตร (331000)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ดอกไม0 ไม0ดอก ไม0ประดับ พันธุ?พืช กระถาง
ต0นไม0 ปุ˜ย ยาฆาแมลง หรืออื่น ๆ ตามความจําเปLนของการเกษตร ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุ และอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ? จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ? อัดขยายจากกล0องดิจิตอล ถานกล0องถายภาพ การลงนามถวายพระพร ฯลฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
7. วัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาแผน CD, DVD ,หมึกพิมพ?,หมึกเครื่องถายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร?อื่น ๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม
95,000.- บาท
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
1. ค;าไฟฟAา (340100)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาไฟฟQาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังเกา และศูนย?บริการประชาชน
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าน้ําประปา (340200)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาน้ําประปา ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังเกา และ
ศูนย?บริการประชาชน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5

98

3. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 35,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาโทรศัพท? คาอินเตอร?เน็ต กองการศึกษา ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย?บริการ
ประชาชน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน (540000)
รวม 195,300.- บาท
รวม 195,300.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
ประเภทรายจ;าย ค;าครุภัณฑ: (54100)
จํานวน 45,300.- บาท
1. ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)
จํานวน 45,300.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการตอไปนี้
1.1 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร?ชนิดตั้งโตXะ
จํานวน 35,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร?ชนิดตั้งโตXะ พร0อมโตXะและเก0าอี้ จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน0อยกวา 4 แกนหลัก (4core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน0อยกวา 3.4GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมน0อยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปLนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน0อยกวา
1 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช0หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน0อยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช0หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน0อยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมน0อยกวา 8GB
- มีหนวยจัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน0อยกวา 2TB
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน0อยกวา 1 ชอง
- มีแปQนพิมพ?และเมาส?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน0อยกวา 600 : 1 และมีขนาดไม
น0อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
1.2 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร?
จํานวน
7,300.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร?ชนิดเลเซอร?/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ?ไมน0อยกวา 1,200 × 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ?ไมน0อยกวา 30 หน0าตอนาที

99

- สามารถพิมพ?เอกสารกลับหน0าอัตโนมัติได0
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน0อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน0อยกวา
1 ชอง
- สามารถใช0ได0กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได0รวมกันไม
น0อยกวา 250 แผน
1.3 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน
3,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟคอมพิวเตอร? จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- มีกําลังไฟฟQาด0านนอกไมน0อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟQาได0ไมน0อยกวา 15 นาที
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ?
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2558
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากร
และบริการประชาชน หน0า 156 , 157)
ประเภทรายจ;าย ค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (542000)
รวม 150,000.- บาท
1. ค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (421000)
จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง เชน ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม
อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย?บริการประชาชน ฯลฯ เพื่อให0มีสภาพที่
สามารถใช0งานได0ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
รวม
9,145,860.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
480,000.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม
480,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
จํานวน
480,000.- บาท
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง
จํานวน
432,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักจ0างทั่วไป ตําแหนง ผู0ดูแลเด็ก พร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้น
คาตอบแทนจํานวน 4 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 48,000.บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างทั่วไป ตําแหนง ผู0ดูแลเด็กจํานวน
4 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินการ (530000)
รวม 3,885,860.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 3,885,860.- บาท
จํานวน 1,455,600.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 1,455,600.- บาท
1. ค;าใช5จ;ายโครงการสนับสนุนค;าใช5จ;ายการบริหารศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
จํานวน 1,405,600.- บาท
1.1 คาอาหารกลางวันเด็ก
จํานวน 1,405,600.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย?พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค;าใช5จ;ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ และงานกิจกรรมศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
จํานวน 2,430,260.- บาท
1. ค;าอาหารเสริม (นม) (330400)
จํานวน 2,430,260.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาอาหารเสริม (นม) ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย? และโรงเรียนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบลงทุน (540000)
รวม
520,000.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม
520,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าครุภัณฑ: (54100)
จํานวน 520,000.- บาท
1. ครุภัณฑ:สํานักงาน (410100)
จํานวน 130,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการตอไปนี้
1.1 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อโตXะทํางานเหล็ก ระดับ 1 – 2
จํานวน 23,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อโตXะทํางานเหล็ก ระดับ 1 – 2 จํานวน 5ตัวสําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
1.2 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเก0าอี้สํานักงาน
จํานวน 12,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเก0าอี้สํานักงาน มีท0าวแขน ขาเหล็ก จํานวน 8 ตัว สําหรับศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
1.3 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อตู0เหล็กทึบ 2 ประตู
จํานวน 20,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อตู0เหล็กทึบ 2 ประตูจํานวน 5 หลัง สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว
1.4 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 75,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ
พร0อมคาติดตั้งจํานวน 4 เครื่อง สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0
สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน หน0า 156)
2. ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)
จํานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการตอไปนี้
1.1 เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร?ชนิดตั้งโตXะ
จํานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร?ชนิดตั้งโตXะ พร0อมโตXะและเก0าอี้ สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 20 ชุด รายละเอียดดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน0อยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน0อยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมน0อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน0อยกวา 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมน0อยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมน0อยกวา 1 ชอง
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- มีแปQนพิมพ?และเมาส?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมน0อยกวา 600 : 1 และมีขนาดไม
น0อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ?
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2558
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากร
และบริการประชาชน หน0า 156 , 157)
3. ครุภัณฑ:อื่น (411700)
จํานวน 90,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาเครื่องเลนในสนามเด็กเลน สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หน0า 106)
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 4,260,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
จํานวน 4,260,000.- บาท
1. อุดหนุนค;าสนับสนุนค;าใช5จ;ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 4,260,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานศึกษาไม;กําหนดระดับ (00214)
รวม
50,000.บาท
งบดําเนินการ (530000)
จํานวน
30,000.บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
จํานวน
30,000.บาท
ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน
30,000.บาท
รายรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน
30,000.บาท
1. ค;าใช5จ;ายส;งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
จํานวน
30,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
20,000.บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
จํานวน
20,000.บาท
1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู5การศึกษา
จํานวน
20,000.บาท
ตลอดชีวิตโดย กศน. ตําบล
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู0การศึกษาตลอดชีวิตโดย กศน. ตําบล
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 2,991,130.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดอุดหนุนทั่วไปแยกเปNน

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวม 2,451,130.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,035,630.- บาท
รวม 1,035,630.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และ ค;าจ5างชั่วคราว
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน(ฝCายประจํา) (522000)
รวม 1,035,630.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
748,680.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาลตําแหนงผู0อํานวยการกอง นักวิชาการสงเสริม
สุขภาพ จํานวน 2 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)
จํานวน
134,400.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาตอบแทนเปLนรายเดือนแกพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง(220600)
จํานวน
128,550.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนแกพนักงานจ0าง ที่
ปฏิบัติหน0าที่ในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน
24,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างปฏิบัติหน0าที่ในกองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 1,259,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 1,247,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
รวม
20,000.- บาท
1. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน
20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แกพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ0าง ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 1,037,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการจ0างเหมาผู0ปฏิบัติงานด0านการเบิกจายเงิน และจ0างเหมาบริการอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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2. รายจ;ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเลี้ยงรับรองต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรองผู0
ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล ตรวจติดตามงาน นิเทศงานและอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ (320300)
รวม 857,000.- บาท
3.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เชน คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา และอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.2 โครงการรณรงค?ปQองกันและควบคุมโรคไข0เลือดออก จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการควบคุมและปQองกันโรคไข0เลือดออก
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.3 โครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.4 โครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0าและควบคุมสุนัขจรจัด
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0า
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
จํานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู0สูงอายุและศึกษาดูงาน
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู0สูงอายุ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 โครงการจัดสภาพแวดล0อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู0สูงอายุ
จํานวน 20,000- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล0อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
สําหรับผู0สูงอายุ เชน อบรมชางเทศบาล ชางในชุมชน ผู0ดูแลผู0ปKวย เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.8 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ?ไมพร0อม
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ?ไมพร0อม ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 โครงการชุมชนปลอดขยะ
จํานวน 50,000- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดขยะ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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3.10 โครงการพัฒนาตลาดสด
จํานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาดําเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.11 โครงการผลิตน้ําชีวภาพเพื่อบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาดําเนินการโครงการผลิตน้ําชีวภาพเพื่อบําบัดน้ําเสีย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.12 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาดําเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.13 โครงการคาร?บอนฟุตพริ้น
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการคาร?บอนฟุตพริ้น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.14 โครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู0สูงอายุ
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผู0สูงอายุ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.15 โครงการเตรียมความพร0อมการคุ0มครองชีวิตผู0สูงอายุ(และทุกคน)ลวงหน0าในสถานการณ?
ที่มีภัยพิบัติ
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการเตรียมความพร0อมการคุ0มครองชีวิตผู0สูงอายุ
(และทุกคน)ลวงหน0าในสถานการณ?ที่มีภัยพิบัติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.16 โครงการเผยแพรความรู0เกี่ยวกับโรคสัตว?สูคนในโรงเรียน
จํานวน 22,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการเผยแพรความรู0เกี่ยวกับโรคสัตว?สูคนใน
โรงเรียน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.17 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและเยาวชน
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินงานโครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและ
เยาวชน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซอมแซมครุภัณฑ? เชน
คอมพิวเตอร? ครุภัณฑ?สํานักงาน ครุภัณฑ?งานบ0านงานครัว ฯลฯ เพื่อให0ใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5

107

ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 190,000.- บาท
1.ค;าวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนตางๆ แบบพิมพ?ตางๆ ฯลฯเปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว (330300)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุงานบ0านงานครัวตางๆ เชน น้ําดื่ม แก0วน้ํา จานรอง ถาด ถ0วยชาม
ช0อนส0อม ถ0วยกาแฟ คูลเลอร? กระติกน้ํา ถังแกXส มีด ผ0าปูโตXะและอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณา ประชาสัมพันธ? จัดทําสื่อแผนพับ
รูปถายที่มาจากการล0างอัดขยายจากกล0องดิจิตอล วิดีโอเทป ถานใสกล0องถายรูป เอกสารเผยแพรอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4.ค;าวัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุคอมพิวเตอร? เชน แผนหรือจานบันทึกข0อมูล เทปบันทึกข0อมูล
หัวพิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร? ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ? แผนกรองแสง กระดาษ
ตอเนื่อง และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 12,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 12,000.- บาท
1. ค;าบริการทางโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 12,200.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายเกี่ยวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให0หมายความรวมถึง
คาใช0จายเพื่อให0ได0บริการดังกลาวและคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช0บริการ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน
รวม 36,500.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ: ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม 36,500.- บาท
ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 36,500.- บาท
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร; (411700)
1. เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อ กล0องดิจิตอล ดี เอส แอล อา (DSLR) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช0ใน
การนําเสนอผลงานและอื่นๆ จํานวน 36,500.- บาท โดยมีคุณสมบัติไมน0อยกวา
เซ็นเซอร? APS-C Dual Pixel CMOS AF ความละเอียด 20.2 ล0านพิกเซล
ชิพประมวลผล DIGIC 5+
ISO 100-12800 ขยายได0ถึง 25600
ถายภาพตอเนื่อง 7 ภาพตอวินาที (JPEG 65 ภาพ/RAW 16 ภาพ)
เซ็นเซอร? Autofocus มีจุด AF 19 จุด เปLน Cross-type ทั้งหมด
เซ็นเซอร?วัดแสง iFCL 63 โซน
ชองมองภาพครอบคลุมการมองเห็น 98%
จอแสดงผลปรับหมุนได0(หมุนได0แบบเดียวกับ 60D)
จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3.0" ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล
มี Wi-Fi ในตัว
แฟลชหัวกล0องสามารถสั่งงานแฟลชไร0สายได0
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ถาย Video Full HD 1080p 30fps
มีโหมดถายภาพ HDR และ Multiple Exposure
มีชองใสการ?ด SD/SDHC/SDXC 1 ชอง
มี Weather Seal กันน้ํากันฝุKน
ใช0แบตเตอรี่ LP-E6
ใช0กริ๊ปรุน BG-E14
น้ําหนัก 755 กรัม

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถิ่น ข0อ 5.2 แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่
บุคลากร และการบริการประชาชาชน หน0า 153)
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 120,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 120,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนเอกชน (610300)
จํานวน 120,000.- บาท
1. อุดหนุนหน;วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
จํานวน 120,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนหนวยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
รวม 540,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 540,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ค;าใช5สอย และค;าวัสดุ
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 280,000.- บาท
1.รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการคาจ0างเหมาบริการปQองกันและระงับโรคติดตอ งานบริการ
สาธารณสุขอื่น และคาบริการอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซมทรัพย:สิน (320400)
จํานวน
80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซอมแซมครุภัณฑ? เชน ครุภัณฑ?
ยานพาหนะและขนสง เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนยา และอื่นๆ เพื่อให0ใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 260,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
1. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน
60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล?
เพลา ตลับลูกป\น น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข0างรถยนต? หม0อน้ํารถยนต? กัน
ชนรถยนต? เบาะรถยนต? ฟPล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.ค;าวัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกXาด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเตา ถาน แกXสหุงต0ม น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนยา และอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.ค;าวัสดุวิทยาศาสตร:หรือการแพทย: (330900)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย? เครื่องมือแพทย? เครื่องมือวิทยาศาสตร?
ชุดเครื่องมือผาตัดสัตว? ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว? และเวชภัณฑ?สําหรับสัตว? สําหรับควบคุมและปQองกันโรค
ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 11,875,760.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 1,920,920.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม
677,070.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
677,070.- บาท
รายจ;ายประเภท เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม
677,070.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 390,120.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ตําแหนง ผู0อํานวยการกองชาง
จํานวน 1 อัตรา เจ0าหน0าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)
จํานวน
134,400.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได0รับ ตาม
ระเบียบกฎหมายวาด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน
128,550- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่
งานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน
24,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองชาง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 1,149,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 1,125,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
จํานวน
5,000.- บาท
1. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
5,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 1,020,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
950,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการถายเอกสาร คาเชาทรัพย?สิน คาโฆษณาและเผยแพร คาใช0จาย
ในการดําเนินคดี จ0างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟQา คาใช0จายอื่น ๆ ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 50,000.- บาท เพื่อจ;ายเปNน
2.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ? คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสร0าง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ เปLนต0น เพื่อให0สามารถใช0งานได0
ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 100,000.- บาท
1. วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนตาง ๆ แบบพิมพ?ตาง ๆ ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกXาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
ถาน แกXสหุงต0ม น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาวัสดุและอุปกรณ?จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ? กระดาษเขียนโปสเตอร? โฟม พูกัน สี
รูปภาพที่มาจากการล0าง อัด ขยาย ถานใสกล0องถายรูป และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุเครื่องแต;งกาย (331200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเครื่องแตงกาย เพื่อปQองกันอันตรายจากการปฏิบัติหน0าที่ เชน เสื้อคลุม รองเท0า
บูท หมวก ถุงมือ แวนตากันเศษผง และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. วัสดุคอมพิวเตอร: (331400)
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปLนคาวัสดุคอมพิวเตอร? เชน แผนหรือจานบันทึกข0อมูล เทปบันทึกข0อมูล หัวพิมพ?หรือ
แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร? ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ? แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 24,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 24,000.- บาท
1. คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)
จํานวน 24,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายเกี่ยวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให0หมายความ
รวมถึงคาใช0จายเพื่อให0ได0บริการดังกลาวและคาใช0จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช0บริการ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 94,850.- บาท
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม 94,850.- บาท
ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 94,850.- บาท
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)
รวม 30,000.- บาท
เพื่อจ;ายเปNนค;าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
(จอขนาดไมน0อยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000.- บาท เปLนเงิน 30,000.- บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน0อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน0อยกวา 3.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมน0อยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปLนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน0อยกวา 1 GB
หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช0หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน0อยกวา 1 GB
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช0หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน0อยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมน0อยกวา 8 GB - มีหนวย
จัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน0อยกวา 2 TB จํานวน 1
หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน0อยกวา 1 ชอง
- มีแปQนพิมพ?และเมาส?
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มีContrast Ratio ไมน0อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน0อยกวา
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป 2559
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(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากรและการบริการ
ประชาชน ข0อที่ 57 หน0า 158
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:สํานักงาน (411600)
รวม
64,850.- บาท
1. เพื่อจ;ายเปNนค;าจัดซื้อตู5เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู5 เปNนเงิน 12,850.- บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ตู0เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู0ๆละ 2,850.-บาท เปLนเงิน 8,550.-บาท
- ตู0เก็บเอกสาร2บานประตู จํานวน 1 ตู0ๆละ 4,300.-บาท เปLนเงิน 4,300.-บาท
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558
(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากรและการบริการประชาชน ข0อที่
56 หน0า 158
2. เพื่อจ;ายเปNนค;าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส;วน ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 2
ชุด ๆ ละ 26,000.- บาท เปNนเงิน 52,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ราคาที่กําหนดเปLนราคาที่รวมคาติดตั้ง แบบแยกสวน
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท0าความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต0อง
ได0รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟQาเบอร?5
3) ต0องเปLนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง ความเย็นและหนวย
ระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุKนละออง และสามารถถอด
ล0างท0าความสะอาดได0 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนังสําหรับชนิดตู0ตั้งพื้น เปLนเครื่องปรับอากาศที่ไมมี
ระบบฟอกอากาศ
5) มีความหนวงเวลาการท0างานของคอมเพรสเซอร?
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให0เปLนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2533 แจ0งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และ
ตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแหงชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให0พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด0านราคา โดยใช0หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ0าจํานวนบีทียูเทากัน ให0พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต?ที่น0อยกวา
- ถ0าจํานวนบีทียูไมเทากันให0นําจํานวนบีทียูหารด0วยจํานวนวัตต? (บีทียูตอวัตต?) ผลที่ได0คือคา
EER ถ0าคาของ EER สูง ถือวา เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน ได0ดีกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกสวน ประกอบด0วยอุปกรณ?ดังนี้ สวิตช? 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณป
พ.ศ. 2558
(แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่ บุคลากรและการบริการ
ประชาชน ข0อที่ 58 หน0า 158
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งานไฟฟAาถนน (00242)
รวม 5,169,180.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,508,960- บาท
รายจ;ายประเภท เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม 1,508,960.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
448,800.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง ตําแหนง หัวหน0าฝKายการโยธา
จํานวน 1 อัตรา นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา วิศวกรโยธา 1 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 1,004,230. - บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่
ในงานวิศวกรรม จํานวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จํานวน 1 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟQา
สาธารณะ จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700 จํานวน
55,930.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานวิศวกรรม
จํานวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จํานวน 1 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟQาสาธารณะ จํานวน 7
อัตรา สังกัดกองชาง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม
826,000.- บาท
งบดําเนินงาน (53000)
หมวดคาตอบแทน ใช0สอย และวัสดุ
รวม
826,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
รวม
46,000.- บาท
1. ค;าเช;าบ5าน (310400)
จํานวน
36,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาเชาบ0านของพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน
10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม
350,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
200,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการถายเอกสาร คาเชาทรัพย?สิน (นอกจากคาเชาบ0าน) คาโฆษณา
และเผยแพร คาใช0จายในการดําเนินคดี จ0างเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟQา คาใช0จายอื่น ๆ ฯลฯ เปLนต0น
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 50,000.- บาท เพื่อจ;ายเปNน
2.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ? คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสร0าง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สินอื่น เชน รถกระเช0า รถหกล0อ หรืออื่นๆ ฯลฯ เปLนต0น
เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 430,000.- บาท
1. วัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 200,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาวัสดุเกี่ยวกับไฟฟQาและวิทยุ เพื่อนําไปปรับปรุงซอมแซมไฟฟQาสาธารณะ เชน เสา
ไฟฟQา โคมไฟฟQา หลอดไฟฟQา สายไฟฟQา สวิตซ?ไฟฟQา ฟPวร? และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข0องกับการปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟQาสาธารณะและหอกระจายขาว พร0อมจัดซื้อและซอมแซมอุปกรณ?ไฟฟQาพลังงานแสงอาทิตย?
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0างใช0ในการปฏิบัติงานในหน0าที่ เชน ไม0 เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ ยางมะตอยสําเร็จรูป ทอระบายน้ํา คสล. และเครื่องมือทํางาน เชน ค0อน เลื่อย สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญ0า กรรไกรตัดต0นไม0 และอื่น ๆ ที่จําเปLนในการทํางาน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ค;าวัสดุยานพาหานะและขนส;ง (330700)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาล เชน แบตเตอรี่ , ยางรถ
ฯลฯ สําหรับ รถกระเช0า รถหกล0อ หรืออื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกXาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
ถาน แกXสหุงต0ม น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น สําหรับ รถกระเช0า รถหกล0อ หรืออื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน
รวม 1,851,700.- บาท
หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (542000)
รวม 1,851,700.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (420900)
จํานวน 1,651,700.- บาท
1. กอสร0างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 9 (ข0างวัดหาดเสี้ยว) หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว
งบประมาณ 581,700.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากอสร0างถนน คสล. กว0าง 3.5 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไมน0อยกวา 969.50 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว0าง 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ที่1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร0างพื้นฐานที่สอดคล0องกับผังเมือง
หน0า 43 ข0อ 15.)
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2. กอสร0างถนน คสล. ซอยโรงสีตานาน หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว
งบประมาณ 444,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากอสร0างถนน คสล. กว0าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คสล. ไมน0อยกวา 900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ที่1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร0างพื้นฐานที่สอดคล0องกับผังเมือง
หน0า 44 ข0อ 16.)
3. กอสร0างถนน คสล. ซอยหนองผักลุง (ซอยอ.นิรุต) หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว
งบประมาณ 220,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากอสร0างถนน คสล. กว0าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไมน0อยกวา 440 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ที่1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร0างพื้นฐานที่สอดคล0องกับผังเมือง
หน0า 45 ข0อ 20.)
4. กอสร0างถนน คสล. ซอยดอยปูKตา หมูที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว
งบประมาณ 171,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากอสร0างถนน คสล. กว0าง 3.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไมน0อยกวา 348 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ที่1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร0างพื้นฐานที่สอดคล0องกับผังเมือง
หน0า 42 ข0อ 12.)
5. กอสร0างถนน คสล. ซอยพันโท ชูศักดิ์ หมูที่ 5 ตําบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 235,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคากอสร0างถนน คสล. กว0าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไมน0อยกวา 450 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ที่1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร0างพื้นฐานที่สอดคล0องกับผังเมือง
หน0า 43 ข0อ 14.)
ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (421000)
จํานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง เชน คาปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
คาปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. คาซอมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 982,520.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
รวม 982,520.- บาท
1. อุดหนุนการไฟฟAาส;วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย
จํานวน 795,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนการไฟฟQาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตไฟฟQาในเขต
เทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนการประปาส;วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย
จํานวน 187,520.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตให0บริการ
ประปาภายในเขตเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานสวนสาธารณะ (00243)
รวม
763,860.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
413,860.- บาท
รายจ;ายประเภท เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
จํานวน
413,860.- บาท
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน
365,860.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่
ในงานสวนสาธารณะ จํานวน 3 อัตรา สังกัดกองชาง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน
48,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานสวนสาธารณะ
จํานวน 3 อัตรา สังกัดกองชาง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 350,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 350,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 150,000.- บาท
1. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 100,000.- บาท เพื่อจ;ายเปNน
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน?และคลองสวยน้ําใสเพื่อเมืองนาอยู จํานวน
100,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ? คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสร0าง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย?สินอื่น เชน รถบรรทุกน้ํา หรืออื่นๆ ฯลฯ เปLนต0น เพื่อให0
สามารถใช0งานได0ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 200,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ
1. ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุกอสร0างใช0ในการปฏิบัติงานในหน0าที่ เชน ไม0 เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ.และเครื่องมือทํางาน เชน ค0อน เลื่อย สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ0า กรรไกรตัดต0นไม0 และอื่น ๆ
ที่จําเปLนในการทํางาน ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุยานพาหนะหรืออะไหลสําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาล เชน แบตเตอรี่ ,ยางรถ
หรืออื่นๆ สําหรับรถบรรทุกน้ํา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุการเกษตร (331000)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ไม0ดอก ไม0ประดับ พันธุ?พืช กระถางต0นไม0 ปุ˜ย ยาฆาแมลง
และอื่นๆ ตามความจําเปLนของงานการเกษตร ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800)
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกXาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา
ถาน แกXสหุงต0ม น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
รวม 3,921,800.- บาท
งบบุคลากร(520000)
รวม 1,985,300.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 1,985,300.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน(ฝCายประจํา) (522000)
รวม 1,985,300.- บาท
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 1,769,300.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 216,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 1,795,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 1,795,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
จํานวน
30,000.- บาท
1.ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แกพนักงาน ลูกจ0างประจํา พนักงานจ0าง
ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 940,000.- บาท
1.รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 640,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายคาจ0างเหมาขุดบอขยะ คาจ0างเหมาในการทําความสะอาดถนนและตัดหญ0า
คาจ0างศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ และบริการอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมทรัพย:สิน (320400) จํานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซอมแซมครุภัณฑ? เชน ซอมแซม
ครุภัณฑ?ยานยนต?และขนสง เครื่องตัดหญ0า ครุภัณฑ?งานบ0านงานครัว ฯลฯ เพื่อให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 825,000.- บาท
1. ค;าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (33088)จํานวน 380,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกXาด น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเตา ถาน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต?ขยะ เครื่องตัดหญ0าและอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว (330300)
จํานวน 280,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุงานบ0านงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม0กวาด เขง น้ํายาทําความ
สะอาด ถังขยะในชุมชน และเครื่องมือทําความสะอาดตาง ๆ และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)
จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล?
เพลา ตลับลูกป\น น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข0างรถยนต? หม0อน้ํารถยนต? กัน
ชนรถยนต? เบาะรถยนต? ฟPล?มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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4. ค;าวัสดุเครื่องแต;งกาย (331200)
จํานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ0า ถุงเท0า รองเท0า
เข็มขัด และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินเงินรายได5
งบลงทุน (540000)
รวม 101,500.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
รวม 101,500.- บาท
ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 101,500.- บาท
1. ประเภทรายจ;ายค;าครุภัณฑ:อื่น (411700)
รวม 101,500.- บาท
1.1 คาเครื่องบดยอยกิ่งไม0 ใบไม0
จํานวน 101,500.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายในการจัดซื้อเครื่องบดยอยกิ่งไม0 ใบไม0 จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
- มอเตอร?ไฟฟQาขนาดไมน0อยกวา 7 แรงม0า 380 โวลต? ระบบ Disc Chiper Jaw Breaker
- มี 1 ใบมีดสับ และ 18 ใบยอย แบบพันเลื่อยทําจากเหล็กเกรดพิเศษ
- สามารถสับยอยกิ่งไม0สดและแห0งได0 ขนาดเส0นผาศูนย?กลางไมน0อยกวา 75 มม.
- ความสามารถในการสับยอยไมน0อยกวา 500 กิโลกรัมตอชั่วโมง
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถิ่น ข0อ 5.2 แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานที่
บุคลากร และการบริการประชาชาชน หน0า 155)
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 40,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 40,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
จํานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
อุดหนุนให0กับโรงเรียนเมืองเชลียง จํานวน 20,000.- บาท
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
จํานวน 20,000.- บาท
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบําบัดน้ําเสีย (00245)
รวม 100,000.- บาท
งบดําเนินงาน(530000)
รวม 100,000.- บาท
รวม 100,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 100,000.- บาท
1.รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 100,000.- บาท
-เพื่อจายเปLนคาใช0จายคาจ0างเหมาในการลอกทอ รางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําในเขต
เทศบาล และบริการอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 1,280,000.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปสร5างความเข5มแข็งของชุมชน (00251)
รวม 473,000.-บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 448,000.-บาท
รวม 448,000.-บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
รวม 448,000.-บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 100,000.-บาท
- เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงาน (220200)
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน เทศบาลและเงิน
เพิ่มตาง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได0รับตามกฎหมายในสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 280,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อม เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน
ที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานพัฒนาชุมชน ดังนี้ ผู0ชวยเจ0าหน0าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหนง
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 48,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่
ในงานการพัฒนาชุมชน ดังนี้ ผู0ชวยเจ0าหน0าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหนง
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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งบดําเนินการ (530000)
รวม 25,000.-บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 25,000.-บาท
รวม 5,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
1. ค;าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 5,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให0แกพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ0างที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 20,000.-บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 10,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ?ตาง ๆ คาจ0างเหมาถายเอกสาร
คาจ0างเหมาะเข0าเลมเอกสารตางๆ หรือจ0างเหมาบริการหรืออื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;าย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 10,000.-บาท
ค;าใช5จ;ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช0สนามบิน คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน และคาใช0จายอื่นๆ ที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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งานส;งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน (00252)
รวม 807,000.-บาท
รวม 777,000.- บาท
งบดําเนินการ (53000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 777,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 777,000.- บาท
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. โครงการส;งเสริมอาชีพกลุ;มสตรี/ผู5สูงอายุ/คนพิการและประชนทั่วไป จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี / ผู0สูงอายุ/คนพิการ
และประชาชนทั่วไป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ:ให5กับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จํานวน 52,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ?ให0กับชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. โครงการเยี่ยมเยือน ห;วงใย ใส;ใจถึงบ5าน
จํานวน 50,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการเยี่ยมเยือน หวงใย ใสใจถึงบ0าน
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู5นําชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 400,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู0นําชุมชนในเขตเทศบาล
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
6. โครงการส;งเสริมความรู5เกี่ยวกับการเตรียมความพร5อมเข5าสู;ประชาคมอาเซียนให5กับชุมชน
จํานวน 30,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการสงเสริมความรู0เกี่ยวกับการเตรียมความพร0อม
เข0าสูประชาคมอาเซียนให0กับชุมชน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
7. โครงการสงเคราะห:กายอุปกรณ:สําหรับผู5พิการ
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายตามโครงการสงเคราะห?กายอุปกรณ?สําหรับผู0พิการ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
8. โครงการบริหารศูนย:บริการและถ;ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดเสี้ยว
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายตามโครงการบริหารศูนย?บริการ และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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9. โครงการรณรงค:เพื่อปAองกันและแก5ไขปcญหายาเสพติด
จํานวน 70,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการรณรงค?เพื่อปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด
เพื่อรณรงค?สงเสริมให0ความรู0 ประชาสัมพันธ? และจัดกิจกรรมตาง ๆ กับประชาชน ในเขต
เทศบาล เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล หางไกลจากยาเสพติด
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
10. โครงการจัดตั้งด;านตรวจตราและเฝAาระวังในพื้นที่
จํานวน 20,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการจัดตั้งดานตรวจตราและเฝQาระวังในพื้นที่
เพื่อจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจในระดับตําบล เพื่อตั้งดานตรวจตราและเฝQาระวังในพื้นที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
11. โครงการกิจกรรมบําบัดฟefนฟูผู5ติดยาเสพติดและกลุ;มเสี่ยง
จํานวน 35,000.-บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายโครงการกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูผู0ติดยาเสพติดและกลุมเสี่ยง
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 30,000.-บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 30,000.-บาท
ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
จํานวน 30,000.-บาท
1. อุดหนุนโครงการปAองกันและปราบปรามยาเสพติด ปงบประมาณ 2559 จํานวน30,000.-บาท
- อุดหนุนโครงการปQองกันและปราบปรามยาเสพติด ปงบประมาณ 2559
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 2,052,000.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม 355,000.- บาท
รวม 160,000.- บาท
งบดําเนินการ (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 160,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 100,000.- บาท
1. ค;าใช5จ;ายในการส;งเสริมและการแข;งขันกีฬาทุกประเภท
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายสําหรับการแขงขันกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรม
การ
แขงขันกีฬาภายในเทศบาล กิจกรรมกีฬาของท0องถิ่น สงเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท กิจกรรมกีฬา
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
ค;าวัสดุ (533000)
จํานวน 60,000.บาท
1. วัสดุกีฬา (331300)
จํานวน 60,000.บาท
- เพื่อจายเปLนวัสดุอุปกรณ?กีฬา เชน ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย?บอล ลูกตระกร0อ ไม0
แบดมินตัน ฯลฯ ให0แกชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน
รวม 100,000.บาท
รวม 100,000.บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง
ประเภทรายจ;าย ค;าครุภัณฑ: (541000)
รวม 100,000.บาท
1. ครุภัณฑ:กีฬา (411200)
จํานวน 100,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาเครื่องออกกําลังกาย สําหรับให0บริการประชาชนในการออกกําลังกายภายใน
ชุมชน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หน0า 106)
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งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
95,000.บาท
เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
รวม
95,000.บาท
1. อุดหนุนโครงการส;งเสริมและสนับสนุนการแข;งขันกีฬา
จํานวน 10,000.บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาอําเภอศรีสัชนาลัย
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข;งขันกีฬาแห;งชาติ จํานวน 50,000.บาท
ภาค 5 ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแหงชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2559)
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติภาค 5 ครั้งที่ 45
(พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแหงชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2559) ให0กับศูนย?การกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. อุดหนุนโครงการแข;งขันกีฬานักเรียนต5านภัยยาเสพติด
จํานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนต0านภัยยาเสพติดให0กับโรงเรียน
เมืองเชลียง ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. อุดหนุนโครงการส;งเสริมกีฬาเพื่อสร5างเสริมสุขภาพนักเรียน จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสร0างเสริมสุขภาพนักเรียนให0กับโรงเรียน
หาดเสี้ยววิทยาตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. อุดหนุนโครงการแข;งขันกีฬาภายในโรงเรียน
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนให0กับโรงเรียน
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ0านหาดสูง) ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

129

งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น (00263)
รวม 1,520,000.- บาท
งบดําเนินการ (530000)
รวม 1,170,000.- บาท
รวม 1,170,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 1,170,000.- บาท
รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 1,170,000.- บาท
1. ค;าใช5จ;ายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟAาบ5านเฮา
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กําฟQาบ0านเฮา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต:ศรีสัชนาลัย
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทาน
สงกรานต?ศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย
จํานวน 90,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าใช5จ;ายโครงการประเพณีแห;ช5างบวชนาคไทยพวนบ5านหาดเสี้ยว จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการประเพณีแหช0างบวชนาคไทยพวน
บ0านหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. ค;าใช5จ;ายโครงการกิจกรรมเทศน:มหาชาติ
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการกิจกรรมเทศน?มหาชาติ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
6. ค;าใช5จ;ายโครงการประเพณีแห;กฐินทางน้ํา แข;งเรือ(เฮือซ;วง)
และเทศกาลอาหารและงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน 700,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการประเพณีแหกฐินทางน้ํา แขงเรือ (เฮือซวง)
และเทศกาลอาหาร และงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
7. ค;าใช5จ;ายโครงการส;งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ หรืออื่น ๆ
จํานวน 50,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
8. ค;าใช5จ;ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานที่เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีต;อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย: หรืออื่น ๆ
จํานวน 20,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานที่เกี่ยวกับ ความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย? หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
9. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานย5อนอดีตศรีสัชนาลัย
จํานวน 60,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการรวมกิจกรรมงานย0อนอดีตศรีสัชนาลัย
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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10. ค;าใช5จ;ายโครงการส;งเสริมสนับสนุนงานศาสนา
งานอนุรักษ:ศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินการโครงการสงเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ?
ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ?เอกสารอนุรักษ?งานวัฒนธรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข0องกับงานศาสนา อนุรักษ?
ศิลปวัฒนธรรมท0องถิ่น ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 350,000.- บาท
เงินอุดหนุนองค:กรปกครองส;วนท5องถิ่น (610100)
จํานวน 40,000.- บาท
1. อุดหนุนโครงการร;วมอนุรักษ:งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
เล;นไฟ จังหวัดสุโขทัย
จํานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการรวมอนุรักษ?ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟ จังหวัด
สุโขทัย ให0กับเทศบาลตําบลปKากุมเกาะ ที่เปLนเจ0าภาพในการดําเนินงานตามโครงการฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)
รวม 210,000.- บาท
1. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม;ย;าและงานกาชาด
จํานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนงานสักการะพระแมยาและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให0กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต;าง ๆ
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีตาง ๆ
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต:ศรีสัชนาลัย จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต?ศรีสัชนาลัย
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. อุดหนุนโครงการจัดงานย5อนอดีตศรีสัชนาลัย
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย0อนอดีตศรีสัชนาลัย นุงผ0าไทย ใสเงิน ทองโบราณ
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล;นไฟ จํานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เลนไฟจังหวัดสุโขทัย
ให0กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
เงินอุดหนุนกิจการที่เปNนสาธารณประโยชน: (610400)
รวม 100,000.- บาท
1. อุดหนุนโครงการงานสืบสานและอนุรักษ:ประเพณีจุดบั้งไฟเปNนพุทธบูชาจํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานสืบสานและอนุรักษ? ประเพณีจุดบั้งไฟ
เปLนพุทธบูชา ให0กับวัดหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเที่ยว (00264)
รวม 177,000.บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 157,000.บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 157,000.บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)
จํานวน 157,000.บาท
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 127,000.บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักจ0างพร0อมทั้งเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ผู0ชวย
เจ0าหน0าที่สงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 30,000.บาท
- เพื่อจายเปLนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ผู0ชวยเจ0าหน0าที่
สงเสริมการทองเที่ยวจํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินการ (530000)
รวม
20,000.บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 20,000.บาท
1. ค;าใช5จ;ายส;งเสริมการจัดการท;องเที่ยว
จํานวน 20,000.บาท
- เพื่อเปLนคาใช0จายการจัดทําข0อมูลการทองเที่ยว จัดพิมพ?เอกสารการทองเที่ยว การสงเสริม
การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย? หรืออื่น ๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 40,000.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5 (00322)
รวม 40,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 30,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ค;าใช5สอยและวัสดุ
รวม 30,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
จํานวน 30,000.- บาท
1. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า
จํานวน 30,000.- บาท
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ (320300)
1.1 ค;าใช5จ;ายโครงการท5องถิ่นไทย ร;วมใจภักดิ์ รักษ:พื้นที่สีเขียว จํานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการท0องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ?พื้นที่
สีเขียว ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ค;าใช5จ;ายโครงการสนับสนุนการปลูกหญ5าแฝก
จํานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการปลูกหญ0าแฝก
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (56000)

รวม 10,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 10,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินส;วนราชการ (610200)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห0องเรียนสีเขียว (หนูน0อยนักอนุรักษ?)
ให0กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ0านหาดสูง) จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

133

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ;ายรวมทั้งสิ้น 5,168,760.- จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปNน

แผนงานการพาณิชย: (00330)
งานตลาดสด (00333)
รวม 1,415,000.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 240,000.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา(ฝCายประจํา) และค;าจ5างชั่วคราว รวม 240,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา)(522000)
จํานวน 240,000.- บาท
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 216,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ในงาน
ตลาดสด จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. เงินเพิ่มต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 24,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานตลาดสด จํานวน 2 อัตรา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 1,025,000.- บาท
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 595,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 320,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 320,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการคาจ0างเหมาบริการ
1.1 คาจ0างเหมาบริการดูแล ทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผลทาง
การเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ0านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
1.2 คาจ0างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ?ไฟฟQาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟQา การเพิ่มกําลังไฟฟQา การขยายเขตไฟฟQา การบํารุงรักษา หรือซอมแซมระบบไฟฟQา
1.3 คาจ0างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ?ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ? และคาบริการอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
รวม 275,000.- บาท
1.1 ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายคาวัสดุกอสร0าง เพื่อจายเปLนเปLนคาวัสดุกอสร0าง เพื่อปรับปรุงอาคาร
โครงสร0าง ตลาดสด ทั้ง 2 แหง และอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ค;าวัสดุการเกษตร (331000)
จํานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนไม0ดอก ไม0ประดับ พันธ?พืช กระถางต0นไม0
สารเคมีปQองกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว? อุปกรณ?การเกษตร และอื่นๆ ตามความจําเปLนของงานเกษตร เพื่อ
ปรับปรุง ภูมิทัศน?ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเกี่ยวกับไฟฟQาและอุปกรณ?เพื่อนําไปติดตั้งหรือปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟQาและอุปกรณ?ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดสาธารณูปโภค (534000)
รวม 430,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 430,000.- บาท
1.ค;าไฟฟAา (340100)
จํานวน 240,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาไฟฟQาที่ใช0ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค0าและ
ผลิตผลทางการเกษตร ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2.ค;าน้ําประปา (340200)
จํานวน 190,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาน้ําประปาที่ใช0ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน
รวม
150,000.- บาท
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (542000)
รวม
150,000.- บาท
ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (421000)
จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง เชน ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม
อาคารตลาดสดทั้ง 2 แหง แผงจําหนายสินค0า ห0องน้ํา ฯลฯ เพื่อให0มีสภาพที่สามารถใช0งานได0ตามปกติ
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานโรงฆ;าสัตว: (00334)
รวม 3,753,760.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,231,260.- บาท
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา(ฝCายประจํา) และค;าจ5างชั่วคราว
รวม 1,231,260.- บาท
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา)(522000)
จํานวน 1,231,260.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220200)
จํานวน 296,760.- บาท
- เงินเดือนแกพนักงานเทศบาลตําแหนง สัตวแพทย? จํานวน 1 อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา(220400)
จํานวน 168,480.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจ0างลูกจ0างประจําในงานโรงฆาสัตว? จํานวน ๑ อัตรา พร0อมทั้งเงินปรับปรุง
คาจ0างประจําป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.เงินเพิ่มต;างๆของลูกจ5างประจํา (220500)
จํานวน 2,280.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกลูกจ0างประจําในงานโรงฆาสัตว? จํานวน ๑ อัตรา
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)
จํานวน 703,740.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนแกพนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่ปฏิบัติหน0าที่ในงาน
โรงฆาสัตว? จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
5. เงินเพิ่มต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)
จํานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจ0างที่ปฏิบัติหน0าที่ในงานโรงฆาสัตว?
จํานวน 6 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 2,346,000.- บาท
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ
รวม 1,891,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)
รวม
76,000.- บาท
1. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แกพนักงาน ลูกจ0างประจํา
พนักงานจ0าง ที่ได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. ค;าเช;าบ5าน (310400)
จํานวน 36,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเชาบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ0างประจํา ผู0มีสิทธิได0รับ
ตามระเบียบ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)
รวม 1,460,000.- บาท
1. รายจ;ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 1,310,000.- บาท
1.1 เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการคาจ0างเหมาบริการฆาและชําแหละสุกร และคาบริการอื่นๆ
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
1.2 คาจ0างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณ?ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ? และคาบริการอื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2. รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ (320300) จํานวน
55,000.- บาท
2.1 คาใช0จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จายในการลงทะเบียนฝVกอบรม สัมมนา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พักและคาใช0จายอื่นๆที่จําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2.2 คาใช0จายโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆาสัตว? จําหนายเนื้อสัตว? และการศึกษา
ดูงาน
จํานวน 15,000.- บาท
- จายเปLนคาดําเนินการโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆาสัตว? จําหนายเนื้อสัตว? และ
การศึกษาดูงาน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)
จํานวน 95,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาใช0จาย เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซอมแซมครุภัณฑ? เชน
ซอมแซมเครื่องลวกและปYžนขน เครื่องทําสลบสุกร รอกและเครน ซองบังคับสุกร ฯลฯ เพื่อให0ใช0งานได0
ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
รวม 355,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ (533000)
1.1 ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)
จํานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจายคาวัสดุกอสร0าง เพื่อจายเปLนเปLนคาวัสดุกอสร0าง เพื่อปรับปรุงกลุมอาคาร
โรงฆาสัตว? โรงพักสัตว? และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 ค;าวัสดุการเกษตร (331000)
จํานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนไม0ดอก ไม0ประดับ พันธ?พืช กระถางต0นไม0
สารเคมีปQองกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว? อุปกรณ?การเกษตร และอื่นๆ ตามความจําเปLนของงานเกษตร เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน?โรงฆาสัตว?เทศบาล และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)
จํานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาเกี่ยวกับไฟฟQาและอุปกรณ?เพื่อนําไปติดตั้งหรือปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟQาและอุปกรณ?ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.4 ค;าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล;อลื่น (330800) จํานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันไฮดรอลิก น้ํามันเบนซิน
กXาซหุงต0ม ถาน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง สําหรับเครื่องลวกและปYžนขน ซองบังคับสุกร เครื่องตัดหญ0าและ
อื่นๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
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หมวดสาธารณูปโภค (534000)
รวม 455,000.- บาท
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 455,000.- บาท
1.ค;าไฟฟAา (340100)
จํานวน 240,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาไฟฟQาที่ใช0ในโรงฆาสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
2.ค;าน้ําประปา (340200)
จํานวน 210,000- บาท
- เพื่อจายเปLนคาน้ําประปาที่ใช0ในโรงฆาสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
3.ค;าโทรศัพท: (340300)
จํานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาโทรศัพท?ที่ใช0ในโรงฆาสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5
งบลงทุน
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (542000)
ค;าครุภัณฑ: (541000)
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ (410600)

รวม
รวม
รวม
รวม

176,500.176,500.98,000.98,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

1. เพื่อจายเปLนคาเครื่องช็อตสุกร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 98,000.-บาท ราคานี้พร0อมติดตั้ง
จนแล0วเสร็จจนใช0งานได0ดี มีรายละเอียดดังนี้
- มีแรงเคลื่อนไฟฟQาที่ทําให0สัตว?สลบ ไมน0อยกวา 180 โวล?ท
- ควบคุมการทํางานด0วยระบบอิเลคโทรนิค
- ประสิทธิภาพการทํางาน 30 – 50 ตัว/ชั่วโมง (สุกร)
- กลองหม0อแปลงเปLนแบบพลาสติก พร0อมหูยึดติดข0างผนังห0อง
- มีฟPวส?นิรภัย ไมมีอันตรายตอผู0ใช0
- มีอุปกรณ?วัดโวล?ทและแอมป_
- คีมหนีบทําด0วยสแตนเลสและด0ามจับมีพลาสติกหุ0ม
- ใช0กับกระแสไฟฟQา 220 โวล?ท 50 เฮิร?ต
- มีอุปกรณ?วัดโวล?ทและวัดแอมป_
- มีสัญญาณไฟแสดงการทํางาน
- สามารถเลือกขนาดกระแสไฟฟQาสําหรับชXอตสุกรขนาดเล็กและขนาดใหญได0
- รับประกันคุณภาพ 1 ป
- ผลิตในประเทศไทย
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ
สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถิ่น ข0อ 5.5 แนวทางพัฒนา สงเสริมกิจการเทศพาณิชย?
หน0า 170)
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ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง (421000)
จํานวน 78,500.- บาท
- เพื่อจายเปLนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง เชน ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม
อาคารโรงฆาสัตว? โรงพักสัตว? ห0องน้ํา อาคารที่พักคนงาน ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เพื่อให0มีสภาพที่ใช0งาน
ได0ตามปกติ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

