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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู0บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จะได0เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป�ต�อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น   ในโอกาสนี้คณะผู0บริหารเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว  จึงขอชี้แจงให0ท�านประธานสภาและสมาชิกทุกท�านได0ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ  ในป�งบประมาณ พ.ศ.2559  ดังต�อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2558  ณ  วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีสถานะ

การเงินดังนี้ 
 ณ  วันท่ี  1  สิงหาคม พ.ศ.2558 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 68,105,218.51บาท 
 1.1.2  เงินสะสม 41,868,916.43บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม 22,876,537.19 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว0แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได0จ�าย  จํานวน     -  โครงการ 
    รวม    -    บาท 
 1.1.5  รายการท่ีได0กันเงินไว0โดยยังไม�ได0ก�อหนี้ผูกพัน  จํานวน  -โครงการ 
    รวม    -    บาท 

 1.2  เงินกู0คงค0าง  6,317,507.56 บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในป�งบประมาณ  2558 
      (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น 50,629,019.98 บาท 
    หมวดภาษีอากร      2,808,741.60  บาท 
    หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  1,065,026.00  บาท 
    หมวดรายได0จากทรัพย?สิน    4,430,492.21  บาท 
    หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย?   -  บาท 
    หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด               140,975.00  บาท 
    หมวดรายได0จากทุน      -  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร     24,018,289.17  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     18,165,496.00  บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค?  16,491,934.00  บาท 
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  (3) รายจ�ายจริง  จํานวน  34,354,168.58บาท  ประกอบด0วย 
    งบกลาง        1,367,718.75 บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ0างประจําและค�าจ0างชั่วคราว) 15,560,709.00 บาท 
    งบดําเนินงาน 
    (หมวดค�าตอบแทน ใช0สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)     12,014,664.50 บาท 
    งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ? ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง)       895,272.58 บาท 
    งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน)      - บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)     4,515,803.75 บาท 
  (4)  รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให0โดยระบุวัตถุประสงค? 12,868,039.00 บาท 
  (5)  มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน0าท่ี  จํานวน   - บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป� 2557 

ประมาณการ 
ป� 2558 

ประมาณการ 
ป� 2559 

รายได5จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 2,186,787.70 2,140,000.00 2,870,000.00 
    หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 1,005,976.75 923,000.00 1,126,000.00 
    หมวดรายได0จากทรัพย?สิน 5,012,942.59 4,000,000.00 4,300,000.00 
    หมวดรายได0จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย? - - - 
    หมวดรายได0เบ็ดเตล็ด 127,795.00 150,000.00  150,000.00 
    หมวดรายได0จากทุน - - - 
รวมรายได5จัดเก็บเอง 8,333,502.04 7,213,000.00 8,446,000.00 
รายได0ท่ีรัฐบาลเก็บแล0วจัดสรรให0องค?กรปกครอง 
ส�วนท0องถ่ิน 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 27,512,496.29 29,767,000.00 30,954,000.00 
รวมรายได5ท่ีรัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค:กรปกครอง
ส;วนท5องถ่ิน 

27,512,496.29 29,767,000.00 30,954,000.00 

รายได0ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให0องค?กรปกครองส�วนท0องถ่ิน    
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,875,348.00 20,000,000.00 18,000,000.00 
รวมรายได5ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให5องค:กรปกครองส;วน
ท5องถ่ิน 

18,875,348.00 20,000,000.00 18,000,000.00 

รวม 54,721,346.33 56,980,000.00 57,400,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

2.2  รายจ;าย 
รายจ�าย รายจ�ายจริง 

  ป� 2557 
ประมาณการ 

        ป� 2558 
  ประมาณการ 

 ป� 2559 
จ�ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 2,210,999.55 2,553,730.00 2,509,350 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค�าจ0างประจํา
และค�าจ0างชั่วคราว) 

18,456,638.00 19,912,760.00 22,412,320 

    งบดําเนินการ (หมวดค�าตอบแทน ใช0สอย
และวัสดุและหมวดค�าสาธารณูปโภค) 

16,283,082.58 22,070,060.00 22,950,460 

    งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ? ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร0าง) 

4,831,750.33 6,474,450.00 3,566,550 

    งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) - 25,000.00 25,000 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 5,185,862.00 5,944,000.00 5,936,320 

รวมจ;ายจากงบประมาณ 46,968,332.46 56,980,000.00 57,400,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส;วนที่  2 
 
 

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย       จังหวัดสุโขทัย 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร;างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ;าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

ด5าน ยอดรวม 

ด5านบริหารงานท่ัวไป  

แผนงานบริหารท่ัวไป 16,302,880.- 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,812,560.- 

ด5านบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา 11,367,560.- 

แผนงานสาธารณสุข 2,991,130.- 

แผนงานเคหะและชุมชน 11,875,760.- 
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 1,280,000.- 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2,052,000.- 

ด5านการเศรษฐกิจ  

แผนงานการเกษตร 40,000.- 

แผนงานการพาณิชย? 5,168,760.- 

ด5านการดําเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง 2,509,350.- 

งบประมาณรายจ;ายทั้งสิ้น 57,400,000.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
แผนงานงบกลาง 

งาน 

งบ 
งานงบกลาง งาน.............................. งาน.......................... รวม 

งบกลาง     
งบกลาง 1,721,350 - - 1,721,350 
บําเหน็จ/บํานาญ 788,000 - - 788,000 
รวม 2,509,350 - - 2,509,350 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) 2,849,000 - - 2,849,000 
 เงินเดือน (ฝKายประจํา) 3,483,240 1,433,210 3,087,430 8,003,880 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน 238,000 4,000 76,000 318,000 
ค�าใช0สอย 1,580,000 591,000 630,000 2,801,000 
ค�าวัสดุ 650,000 200,000 357,000 1,207,000 
ค�าสาธารณูปโภค 750,000 10,200 20,000 780,200 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? - 55,000 19,000 74,000 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง 216,000 - - 216,000 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น 25,000 - - 25,000 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 10,000 - 18,800 28,800 

รวม 9,801,240 2,293,410 4,208,230 16,302,880 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานปAองกันภัยฝCายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 2,420,960 - - 2,420,960 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน 104,400 - - 104,400 
ค�าใช0สอย 340,000 5,000 300,000 645,000 
ค�าวัสดุ 100,000 - 400,000 500,000 
ค�าสาธารณูปโภค 92,000 - - 92,000 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? - - 50,200 50,200 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 3,057,360 5,000 750,200 3,812,560 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานการศึกษา 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก;อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม;กําหนด
ระดับ 

รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 961,400 480,000 - 1,441,400 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน - - - - 
ค�าใช0สอย 680,000 1,455,600 30,000 2,165,600 
ค�าวัสดุ 240,000 2,430,260 - 2,670,260 
ค�าสาธารณูปโภค 95,000 - - 95,000 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? 45,300 520,000 - 565,300 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง 150,000 - - 150,000 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - 4,260,000 20,000 4,280,000 

รวม 2,171,700 9,145,860 50,000 11,367,560 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานสาธารณสุข 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
งาน.......................... รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 1,035,630 - - 1,035,630 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน 20,000 - - 20,000 
ค�าใช0สอย 1,037,000 280,000 - 1,317,000 
ค�าวัสดุ 190,000 260,000 - 450,000 
ค�าสาธารณูปโภค 12,000 - - 12,000 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? 36,500 - - 36,500 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 120,000 - - 120,000 

รวม 2,451,130 540,000 - 2,991,130 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟAาถนน งานสวนสาธารณะ 

งานกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 

งบบุคลากร       
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 677,070 1,508,960 413,860 1,985,300 - 4,585,190 
งบดําเนินงาน       
ค�าตอบแทน 5,000 46,000 - 30,000 - 81,000 
ค�าใช0สอย 1,020,000 350,000 150,000 940,000 100,000 2,560,000 
ค�าวัสดุ 100,000 430,000 200,000 825,000 - 1,555,000 
ค�าสาธารณูปโภค 24,000 - - - - 24,000 

งบลงทุน       
ค�าครุภัณฑ? 94,850 - - 101,500 - 196,350 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - 1,851,700 - - - 1,851,700 
งบรายจ�ายอื่น       
รายจ�ายอื่น - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน - 982,520 - 40,000 - 1,022,520 

รวม 1,920,920 5,169,180 763,860 3,921,800 100,000 11,875,760 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สร5างความเข5มแข็งของชุมชน 

งานส;งเสริมและสนับสนุน
ความเข5มแข็งของชุมชน 

งาน.......................... รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 448,000 - - 448,000 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน 5,000 - - 5,000 
ค�าใช0สอย 20,000 777,000 - 797,000 
ค�าวัสดุ - - - - 
ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? - - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - 30,000 - 30,000 

รวม 473,000 807,000 - 1,280,000 
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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 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน - - - - 
ค�าใช0สอย 100,000 1,170,000 20,000 1,290,000 
ค�าวัสดุ 60,000 - - 60,000 
ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? 100,000 - - 100,000 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 95,000 350,000 - 445,000 

รวม 355,000 1,520,000 177,000 2,052,000 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานการเกษตร 
งาน 

งบ 
งานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5 งาน........................ งาน.......................... รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) - - - - 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน - - - - 
ค�าใช0สอย 30,000 - - 30,000 
ค�าวัสดุ - - - - 
ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? - - - - 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน 10,000 - - 10,000 

รวม 40,000 - - 40,000 
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รายจ;ายตามงานและงบรายจ;าย 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แผนงานการพาณิชย: 
งาน 

งบ 
งานตลาดสด งานโรงฆ;าสัตว: งาน.......................... รวม 

งบบุคลากร     
เงินเดือน(ฝKายการเมือง) - - - - 
เงินเดือน (ฝKายประจํา) 240,000 1,231,260 - 1,471,260 
งบดําเนินงาน     
ค�าตอบแทน - 76,000 - 76,000 
ค�าใช0สอย 320,000 1,460,000 - 1,780,000 
ค�าวัสดุ 275,000 433,500 - 630,000 
ค�าสาธารณูปโภค 430,000 355,000 - 885,000 
งบลงทุน     
ค�าครุภัณฑ? - 98,000 - 98,000 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง 150,000 78,500 - 228,500 
งบรายจ�ายอื่น     
รายจ�ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 1,415,000 3,753,760 - 5,168,760 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ;ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

  โดยท่ีเปLนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  พ.ศ.2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายข้ึนไว0  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู0ว�าราชการจังหวัด
สุโขทัย  ดังต�อไปนี้ 

  ข0อ 1  เทศบัญญัติ นี้เรียกว�า“เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณพ.ศ. 2559” 
  ข0อ 2  เทศบัญญัตินี้ให0ใช0บังคับ  ต้ังแต�วันท่ี 1  ตุลาคม 2558 เปLนต0นไป 
  ข0อ 3  งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559  เปLนจํานวนรวมท้ังสิ้น  57,400,000  บาท 
  ข0อ 4  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เปLนจํานวนรวมท้ังสิ้น  57,400,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได0ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด5านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,302,880.- 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,812,560.- 
ด5านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 11,367,560.- 
แผนงานสาธารณสุข 2,991,130.- 
แผนงานเคหะและชุมชน 11,875,760.- 
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 1,280,000.- 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2,052,000.- 
ด5านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 40,000.- 
แผนงานการพาณิชย? 5,168,760.- 
ด5านการดําเนินงานอ่ืน  
งบกลาง 2,509,350.- 
                  งบประมาณรายจ;ายทั้งสิ้น 57,400,000.- 
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ข0อ 5  ให0นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีได0รับอนุมัติให0เปLนไปตามระเบียบการ
เบิกจ�ายเงินของเทศบาล 

  ข0อ 6  ให0นายกเทศมนตรี มีหน0าท่ีรักษาการให0เปLนไปตามเทศบัญญัตินี้   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
         
                                                                                       รุ�งอรุณ  คําโมง 
                                                                                   (นางรุ�งอรุณ    คําโมง) 
            นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
       
 
       เห็นชอบ 
     ปPติ  แก0วสลับส ี
( นายปPติ  แก0วสลับสี  ) 
ผู0ว�าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

       
รายรับ รายรับจริง ประมาณการ 

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต;าง 
(%) 

ป� 2559 

1. หมวดภาษีอากร       
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,211,403.00 1,414,720.00 1,406,636.00 1,995,027.00 42.18 2,000,000.00 
1.2 ภาษีบํารุงท0องที่ 67,997.20 60,513.10 67,376.85 62,954.60 3.89 70,000.00 

1.3 ภาษีปQาย 388,405.00 411,681.00 449,242.00 551,370.00 33.56 600,000.00 
1.4 อากรการฆ�าสัตว? 123,013.00 130,249.00 161,367.00 199,390.00 23.94 200,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 1,790,818.20 2,017,163.10 2,084,621.85 2,808,741.60 37.67 2,870,000.00 
2. หมวดค;าธรรมเนียมค;าปรับและใบอนุญาต       
2.1 ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ�าสัตว?และ 220,308.00 233,538.00 290,232.00 358,902.00 20.59 350,000.00 
จําหน�ายเนื้อสัตว?       

2.2 ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา - - - - - - 
2.3 ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - - - - 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต;าง (%) ป� 2559 
2.4 ค�าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย 320,300.00 268,880.00 391,440.00 432,720.00 12.08 480,000.00 
2.5 ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร? 5,590.00 3,540.00 3,430.00 3,740.00 36.73 5,000.00 
2.6 ค�าปรับผู0กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41,100.00 49,400.00 26,800.00 83,750.00 123.88 60,000.00 
2.7 ค�าปรับการผิดสัญญา 58,290.00 150,480.00 14,460.00 - 107.47 30,000.00 
2.8 ค�าใบอนุญาตจัดสถานที่จําหน�ายอาหาร 42,100.00 49,650.00 40,800.00 51,850.00 47.06 60,000.00 
หรือสถานที่สะสมอาหาร       

2.9 ใบอนุญาตตั้งแผงลอย 12,480.00 10,290.00 9,900.00 11,680.00 51.52 15,000.00 
2.10 ค�าใบอนุญาตก�อสร0างอาคาร 9,664.00 6,764.00 11,360.00 9,195.00 23.24 14,000.00 
2.11 ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช0 11,345.00 5,900.00 2,885.00 9,705.00 246.62 10,000.00 
เครื่องขยายเสียง       
2.12 ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย? - - 1,348.00 1,734.00 48.37 2,000.00 
2.13 ค�าใบอนุญาตอื่น ๆ 17,600.00 12,700.00 12,100.00 101,750.00 726.45 100,000.00 

รวมหมวดค;าธรรมเนียม ค;าปรับและใบอนุญาต 738,777.00 791,142.00 804,755.00 1,065,026.00 39.92 1,126,000.00 
3. หมวดรายได5จากทรัพย:สิน       
3.1 ค�าเช�า/ค�าบริการสถานที่ 1,968,460 2,014,691.00 3,277,146.00 3,727,229.00 81.01 3,500,000.00 
3.2 ดอกเบี้ย 590,256.05 765,173.40 845,190.00 703,263.21 (5.35) 800,000.00 
                   รวมหมวดรายได5จากทรัพย:สิน 2,558,716.05 2,779,864.40 4,122,336.00 4,430,492.21 4.31 4,300,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต;าง (%) ป� 2559 
4. หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด       
4.1 ค�าขายแบบแปลน 130,700.00 2,000.00 74,800.00 95,546.00 33.69 100,000.00 
4.2 รายได0เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 354,026.85 33,488.00 35,221.00 45,429.00 41.96 50,000.00 
รวมหมวดรายได5เบ็ดเตล็ด 484,726.85 35,488.00 110,021.00 140,975.00 36.34 150,000.00 
5. หมวดภาษีจัดสรร       
5.1 ภาษีมูลค�าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. 14,019,590.21 13,914,323.19 14,836,777.10 14,647,955.36 21.32 18,000,000.00 

5.2 ภาษีมูลค�าเพิ่ม 1 ใน 9 2,258,378.71 2,111,754.91 1,721,877.07 2,027,114.89 74.23 3,000,000.00 
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,556.34 35,457.36 - - - 10,000.00 
5.4 ภาษีสุรา 1,172,171.58 1,037,088.84 1,115,140.69 1,166,927.53 26.26 1,408,000.00 
5.5 ภาษีสรรพสามิต 2,108,929.87 2,267,222.96 1,504,211.76 1,897,273.43 66.20 2,500,000.00 
5.6 ค�าภาคหลวงแร� 35,523.31 39,526.20 12,865.83 33,353.03 172.04 35,000.00 
5.7 ค�าธรรมเนียมน้ํามันปPโตเลียม 1,361,142.04 1,245,347.81 1,721,892.59 1,078,419.56 (12.89) 1,500,000.00 

5.8 ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 4,028,136.00 2,801,158.00 2,457,994.00 2,666,897.00 62.73 4,000,000.00 
นิติกรรมที่ดิน       
5.9 ค�าใบอนุญาตด0านปKาไม0 - - - - - 1,000.00 
5.10 ค�าธรรมเนียมรถยนต?และล0อเลื่อน - - 92,626.43 500,348.37 439.80 500,000.00 

รวมภาษีจัดสรร 25,018,428.06 23,451,879.27 23,463,385.47 24,018,289.17 31.92 30,954,000.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ยอดต;าง (%) ป� 2559 
หมวดเงินอุดหนุน       
1.  หมวดเงินอุดหนุน       
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,806,110.00 16,888,154.00 18,531,946.00 18,165,496.00 (2.87) 18,000,000.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุน 14,806,110.00 16,888,154.00 18,531,946.00 18,165,496.00 (2.87) 18,000,000.00 
รวมทุกหมวด 45,397,576.16 45,963,690.77 49,007,044.32 50,629,019.98 17.13 57,400,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ;ายท่ัวไป 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  2559 
เทศบาลตําบลหาดเส้ียว 

อําเภอศรีสัชนาลัย    จังหวัดสุโขทัย 
 
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    57,400,000.-   บาท     แยกเปNน 

 
รายได5จัดเก็บเอง 

1.  หมวดภาษีอากร       รวม     2,870,000.-   บาท    
1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน              จํานวน      2,000,000.-   บาท 
       ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

 1.2  ภาษีบํารุงท0องท่ี      จํานวน         70,000.-   บาท 
       ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

 1.3  ภาษีปQาย          จํานวน        600,000.-   บาท 
        ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.4  อากรการฆ�าสัตว?      จํานวน        200,000.-   บาท   
               ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
2.  หมวดค;าธรรมเนียม  ค;าปรับและใบอนุญาต       รวม         1,126,000.-   บาท      
          2.1  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคุมการฆ�าสัตว?และจําหน�าย          จํานวน        350,000.-    บาท   
                 เนื้อสัตว? ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.2  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา    จํานวน               -        บาท   
 2.3  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน       จํานวน               -        บาท    
 2.4  ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย      จํานวน        480,000.-   บาท 
                ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.5  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร   จํานวน            5,000.-   บาท 

      ประมาณการไว0ต่ํากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.6  ค�าปรับผู0กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน          60,000.-   บาท 
                ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.7  ค�าปรับผิดสัญญา      จํานวน          30,000.-   บาท 
                ประมาณการไว0ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

2.8   ค�าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ี          จํานวน          60,000.-   บาท                 
  สะสมอาหาร  ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา       

2.9  ค�าใบอนุญาตต้ังแผงลอย     จํานวน          15,000.-   บาท 
                ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.10  ค�าใบอนุญาตก�อสร0างอาคาร     จํานวน          14,000.-   บาท   
                ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 2.11  ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช0เครื่องขยายเสียง        จํานวน          10,000.-   บาท 

         ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
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2.12  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย?    จํานวน            2,000.-   บาท              
         ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

 2.13  ค�าใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จํานวน         100,000.-   บาท 
         ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

3.  หมวดรายได5จากทรัพย:สิน          รวม         4,300,000.-   บาท      
 3.1  ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี     จํานวน      3,500,000.-    บาท 

ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 3.2  ค�าดอกเบ้ีย        จํานวน        800,000.-    บาท 

ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
4.  หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด      รวม           150,000.-   บาท    
 4.1  ค�าขายแบบแปลน      จํานวน        100,000.-   บาท 

ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 4.2  รายได0เบ็ดเตล็ด         จํานวน        50,000.-   บาท    

ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 รวมรายได5จัดเก็บเอง      รวม       8,446,000.-  บาท 

รายได5ท่ีรัฐบาลเก็บแล5วจัดสรรให5องค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน 
1. หมวดภาษีจัดสรร       รวม     30,954,000.-   บาท     
 1.1   ภาษีมูลค�าเพ่ิม  ตาม พ.ร.บ.     จํานวน  18,000,000.-   บาท 

        ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
1.2  ภาษีมูลค�าเพ่ิม 1 ใน  9     จํานวน    3,000,000.-  บาท 
       ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 

 1.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน        10,000.-  บาท 
                 ประมาณการไว0ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.4  ภาษีสุรา       จํานวน    1,408,000.-  บาท   

       ประมาณการไว0สูงกว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.5  ภาษีสรรพสามิต      จํานวน    2,500,000.-  บาท 

       ประมาณการไว0ต่ํากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
1.6  ค�าภาคหลวงแร�              จํานวน        35,000.-  บาท 

  ประมาณการไว0ต่ํากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
1.7   ค�าธรรมเนียมน้ํามันปPโตรเลียม      จํานวน   1,500,000.-   บาท   

                 ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.8  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมท่ีดิน   จํานวน   4,000,000.-   บาท 
                 ประมาณการไว0ตํ่ากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.9  ค�าใบอนุญาตด0านปKาไม0       จํานวน        1,000.-   บาท 
                 ประมาณการไว0เท�ากับประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 1.10  ค�าธรรมเนียมรถยนต?และล0อเลื่อน                                   จํานวน      500,000.-  บาท 
                 ประมาณการตามหลักเกณฑ?การจัดสรรรายได0ท่ีรัฐบาลจัดเก็บให0องค?กรปกครองส�วนท0องถ่ิน 
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รายได5ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให5องค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน 

1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม      18,000,000.-   บาท      
     ประมาณการไว0ต่ํากว�าประมาณการในป�งบประมาณท่ีผ�านมา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานงบประมาณการรายจ;าย 
ประจําป�งบประมาณ.... พ.ศ. 2559.... 

ชื่อ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย 

  รายจ;ายจริง ประมาณการ 
รายการ 

2556 2557 2558 2558 
ยอดต;าง 

2559 
  (%) 

งบกลาง             

หมวดงบกลาง             

- ค�าชําระหนี้เงินต0น -                          -                369,740.58              369,750.00            3.00  380,840.00 

- ค�าชําระดอกเบี้ย                         -                             -                 189,525.23              189,550.00           (5.86)              178,440.00  

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             478,194.00              397,462.00               349,230.00              600,000.00               -                 600,000.00  

- เบี้ยยังชีพผู0ปKวยโรคเอดส?              48,000.00                44,500.00                 49,000.00                60,000.00               -                   60,000.00  

- สํารองจ�าย             168,795.00              229,000.00                 52,900.00              326,730.00  
        
(38.12)              202,170.00  

- รายจ�ายตามข0อผูกพัน             190,450.00              220,487.74               212,906.75              258,100.00           12.32               289,900.00  

- ขาดเงินช�วยพิเศษ                            -                              -                  10,000.00               -                   10,000.00  

รวมหมวดงบกลาง            885,439.00              891,449.74             1,223,302.56           1,814,130.00  
       
(28.66)           1,721,350.00  

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ             

- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการท0องถิ่น             559,102.00              665,462.00               739,600.00              739,600.00            6.54               788,000.00  

รวมบําเหน็จ/บํานาญ             559,102.00              665,462.00               739,600.00              739,600.00            6.54              788,000.00  

รวมงบกลาง          1,444,541.00            1,556,911.74             1,962,902.56            2,553,730.00  
         
(1.74)           2,509,350.00  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป       
       
งานบริหารทั่วไป       
งบบุคลากร       
หมวดเงินเดือน (ฝCายการเมือง)       
-เงินเดือนนายก/รองนายก 604,800.00 604,800.00 577,344.00 726,000.00 - 726,000.00 
-เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก 150,000.00 150,000.00 142,200.00 180,000.00 - 180,000.00 
-เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 150,000.00 150,000.00 142,200.00 180,000.00 - 180,000.00 
-เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายก อบต.,เทศบาล 100,800.00 165,600.00 172,800.00 207,500.00 - 207,500.00 
-เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,293,490.00 1,296,000.00 1,296,000.00 1,555,500.00 - 1,555,500.00 
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายการเมือง) 2,299,090.00 2,366,400.00 2,330,544.00 2,849,000.00 - 2,849,000.00 
หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       
-เงินเดือนพนักงาน 1,057,589.00 1,279,794.00 1,550,651.00 1,903,800.00 7.52 2,046,960.00 
-เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 90,580.00 22,200.00 - - - - 
-เงินประจําตําแหน�ง 65,800.00 182,000.00 182,000.00 218,400.00 42.31 310,800.00 
-ค�าจ0างลูกจ0างประจํา 124,220.00 131,744.00 141,420.00 174,900.00 3.88 181,680.00 
-ค�าจ0างพนักงานจ0าง 502,800.00 574,400.00 667,100.00 695,000.00 23.25 856,600.00 
-เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 202,790.00 226,710.00 37,250.00 44,000.00 98.18 87,200.00 
รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 2,043,779.00 2,416,848.00 2,578,421.00 3,036,100.00 14.73 3,483,240.00 
รวมงบบุคลากร 4,342,869.00 4,783,248.00 4,908,965.00 5,885,100.00 7.60 6,332,240.00 
งบดําเนินการ       
หมวดค;าตอบแทน       
-ค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเปLนประโยชน?แก� อปท. - 5,750.00 31,500.00 100,000.00 - 100,000.00 
       



 

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 50,000.00 (40.00) 30,000.00 

- ค�าเช�าบ0าน 54,850.00 45,000.00 60,000.00 78,000.00 - 78,000.00 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร - - 900.00 30,000.00 - 30,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 13,501.00 4,747.00 - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 68,351.00 55,497.00 92,400.00 258,000.00 (7.75) 238,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 446,920.00 116,080.00 131,680.00 250,000.00 - 250,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 52,960.00 1,125.00 11,585.00 50,000.00 - 50,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 737,487.00 - - - - 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 95,815.00 - - 400,000.00 25.00 500,000.00 

 ค�าใช0จ�ายในการเลือกตั้ง   - 350,000.00 (71.43) 100,000.00 

 โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท?ในการเลือกตั้ง   - 10,000.00 - 10,000.00 

 ผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิกท0องถิ่น 

 โครงการรณรงค?เลือกตั้งผู0บริหารท0องถิ่นหรือสมาชิก   - 10,000.00 - 10,000.00 
 สภาท0องถิ่น 
 โครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 118,525.00 - - 200,000.00 25.00 250,000.00 

 ศักยภาพผู0บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

โครงการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อความสมานฉันท?ของ 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

  - 50,000.00 - 50,000.00 

โครงการส�งเสริมความรู0เกี่ยวกับการเตรียมความพร0อมเข0าสู� 
ประชาคมอาเซียนให0กับผู0บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ0างของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

  - 50,000.00 (100.00) - 



 โครงการจัดกิจกรรมวันท0องถิ่นไทย 30,000.00 - - 30,000.00 (33.33) 20,000.00 

 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 35,532.00 - - 30,000.00 (33.33) 20,000.00 

 โครงการเทศบาลพบประชาชน - - - - - 20,000.00 

 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 279,872.00 737,487.00 542,214.40 1,130,000.00 (13.27) 980,000.00 

 ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 56,561.31 27,063.87 22,193.16 100,000.00 200.00 300,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 836,313.31 881,755.87 707,672.56 1,530,000.00 3.27 1,580,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 65,291.55 75,311.00 90,484.00 150,000.00 - 150,000.00 

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 6,590.00 - 1,700.00 20,000.00 - 20,000.00 

- วัสดุงานบ0านงานครัว 46,439.00 14,945.00 14,323.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง - 15,990.00 18,747.00 100,000.00 (50.00) 50,000.00 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 3,500.00 16,600.00 - 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 132,480.00 166,045.00 174,103.00 250,000.00 - 250,000.00 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 1,519.00 1,186.00 1,771.00 30,000.00 - 30,000.00 

- วัสดุคอมพิวเตอร? 93,910.00 56,510.00 36,200.00 70,000.00 (28.57) 50,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 349,729.55 349,144.00 337,328.00 720,000.00 (9.72) 650,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าไฟฟQา 443,097.02 332,724.19 358,252.95 550,000.00 - 550,000.00 

- ค�าน้ําประปา 36,254.93 30,807.21 52,588.05 50,000.00 40.00 70,000.00 

- ค�าโทรศัพท? 48,732.09 7,439.77 7,147.02 50,000.00 (60.00) 20,000.00 

- ค�าไปรษณีย? 13,804.00 20,761.00 44,276.00 40,000.00 25.00 50,000.00 
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- ค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม - 44,940.00 44,940.00 60,000.00 - 60,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค 541,888.04 436,672.17 507,204.02 750,000.00 - 750,000.00 

รวมงบดําเนินการ 1,796,281.90 1,723,069.04 1,644,604.58 3,258,000.00 (1.23) 3,218,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินสิ่งก;อสร5าง       

- ค�าก�อสร0างปรับปรุงอาคารสํานักงาน - - - - - 216,000.00 

 รวมหมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินสิ่งก;อสร5าง - - - - - 216,000.00 

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- จัดซื้อชุดรับแขกไม0สัก 6,900.00 -  - - - 

 รวมประเภทครุภัณฑ:สํานักงาน 6,900.00 -  - - - 

- ครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร� - -  50,800.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - -  - - - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - 20,706.64 29,378.13 200,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 6,900.00 20,706.64 29,378.13 250,800.00 (100.00) - 

รวมงบลงทุน 6,900.00 20,706.64 29,378.13 250,800.00 (13.88) 216,000.00 

งบรายจ;ายอื่น       

หมวดรายจ;ายอื่น       

- ค�าจ0างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วัจัยประเมินผล หรือ - - - 25,000.00 - 25,000.00 

 พัฒนาระบบต�างๆ ซึ่งมิใช�เพื่อการจัดหาหรือ 

 ปรับปรุงครภุัณฑ?ที่ดินหรือสิ่งก�อสร0าง 

รวมหมวดรายจ;ายอื่น - - - 25,000.00 - 25,000.00 

รวมงบรายจ;ายอื่น - - - 25,000.00 - 25,000.00 
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งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- อุดหนุนดําเนินการศูนย?ประสานและบริการข0อมลูของ - - - - - 10,000.00 

 อปท. จังหวัดสุโขทัย ประจําป�2559 

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 10,000.00 170,000.00 10,000.00 10,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 170,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 170,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 

รวมงานบริหารงานทั่วไป 6,156,050.90 6,697,023.68 6,592,947.71 9,428,900.00 3.95 9,801,240.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน 528,502.00 620,967.00 737,260.00 880,000.00 12.92 993,720.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 55,680.00 16,320.00 - - - - 

- เงินประจําตําแหน�ง - 35,000.00 35,000.00 42,000.00 220.00 134,400.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 130,600.00 135,800.00 206,000.00 247,000.00 4.09 257,090.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 49,400.00 44,200.00 30,000.00 36,000.00 33.33 48,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 764,182.00 852,287.00 1,008,260.00 1,205,000.00 18.94 1,433,210.00 

รวมงบบุคลากร 764,182.00 852,287.00 1,008,260.00 1,205,000.00 18.94 1,433,210.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       
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- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  1,600.00 3,520.00 4,000.00 - 4,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 40,701.00 - - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 40,701.00 1,600.00 3,520.00 4,000.00 - 4,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 77,261.00 168,116.00 126,900.00 300,000.00 16.67 350,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,600.00 13,875.00 13,505.00 20,000.00 - 20,000.00 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 5,540.00 - - 80,000.00 - 80,000.00 

 โครงการอบรมเกี่ยวกับการปQองกันการทุจริต - - - 20,000.00 - 20,000.00 

 โครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับสทิธิหน0าที่และ - - - 20,000.00 (100.00) - 

 ความรู0เบื้องต0นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวัน 

 สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม 1,350.00 - - 21,000.00 - 21,000.00 

 สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 โครงการจัดเก็บข0อมลูพื้นฐาน(เขตเมือง) - - - 30,000.00 (33.33) 20,000.00 

 โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป� - - - - - 30,000.00 

 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด0านงานประชาสัมพันธ? - - - - - 30,000.00 

 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 6,890.00 86,915.00 74,287.00 171,000.00 17.54 201,000.00 

 ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - 1,050.00 20,000.00 - 20,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 91,751.00 268,906.00 215,742.00 511,000.00 15.66 591,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 28,599.00 22,151.00 16,571.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 31,687.00 18,210.00 30,699.00 50,000.00 - 50,000.00 
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- วัสดุคอมพิวเตอร? 37,600.00 61,010.00 53,445.00 80,000.00 - 80,000.00 

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ - - - - - 10,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง - - - - - 10,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 97,886.00 101,371.00 100,715.00 180,000.00 11.11 200,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม - 2,056.89 8,453.00 15,000.00 (32.00) 10,200.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค - 2,056.89 8,453.00 15,000.00 (32.00) 10,200.00 

รวมงบดําเนินงาน - 373,933.89 328,430.00 710,000.00 13.41 805,200.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ค�าครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร�  7,990.00 - 36,800.00 (48.37) 19,000.00 

- ครุภณัฑ?ไฟฟQาและวิทยุ - - - - - 36,000.00 

 จัดซื้ออุปกรณ?หอกระจายข�าวพร0อมอุปกรณ?  - - - - - 

 จัดซื้อกล0องถ�ายวิดีทัศน?พร0อมอุปกรณ?  - - - - - 

 รวมหมวดค;าครุภัณฑ:  7,990.00 - 36,800.00 49.46 55,000.00 

 รวมงบลงทุน  7,990.00 - 36,800.00 49.46 55,000.00 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 994,520.00 1,234,210.89 1,336,690.00 1,951,800.00 17.50 2,293,410.00 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       
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- เงินเดือนพนักงาน 761,875.00 1,033,920.00 1,146,960.00 1,385,400.00 18.13 1,636,560.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 114,520.00 33,920.00 - - - - 

- เงินประจําตําแหน�ง - 35,000.00 35,000.00 42,000.00 220.00 134,400.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 646,000.00 663,700.00 986,500.00 1,183,440.00 7.69 1,274,470.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 235,060.00 235,100.00 29,500.00 42,000.00 - 42,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 1,757,455.00 2,001,640.00 2,197,960.00 2,652,840.00 16.38 3,087,430.00 

รวมงบบุคลากร 1,757,455.00 2,001,640.00 2,197,960.00 2,652,840.00 16.38 3,087,430.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเปLนประโยชน?แก� อปท. -  - 20,000.00 - 20,000.00 

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -  - 10,000.00 - 10,000.00 

- ค�าเช�าบ0าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 - 36,000.00 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร -  900.00 10,000.00 - 10,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 67,955.50  - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 97,955.50 30,000.00 30,900.00 76,000.00 - 76,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 142,677.00 155,905.00 233,000.00 400,000.00 - 400,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า   71,312.00    

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 6,284.00 101,440.00 - 100,000.00 - 100,000.00 

 ค�าใช0จ�ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน   - 50,000.00 (40.00) 30,000.00 
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 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 6,284.00 101,440.00 71,312.00 150,000.00 (13.33) 130,000.00 

 ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 500.00 4,985.75 4,650.00 50,000.00 100.00 100,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 149,461.00 262,330.75 308,962.00 600,000.00 5.00 630,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 73,147.55 150,193.50 106,237.55 200,000.00 - 200,000.00 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง - 500.00 - 5,000.00 - 5,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,810.00 5,134.00 4,595.00 50,000.00 (20.00) 40,000.00 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 5,952.00 8,385.00 6,434.00 10,000.00 20.00 12,000.00 

- วัสดุคอมพิวเตอร? 52,638.00 40,410.00 61,297.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 133,547.55 204,622.50 178,563.55 365,000.00 (2.19) 357,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม 7,383.00 8,701.59 10,216.36 20,000.00 - 20,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค 7,383.00 8,701.59 10,216.36 20,000.00 - 20,000.00 

รวมงบดําเนินการ 388,347.05 505,654.84 528,641.91 1,061,000.00 2.07 1,083,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?สาํนักงาน 18,900.00 - - - - - 

- ครุภณัฑ?ยานพาหนะและขนส�ง 36,500.00 - - - - - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - 25,000.00 (24.00) 19,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - 50,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 55,400.00 - - 75,000.00 (74.67) 19,000.00 

รวมงบลงทุน 55,400.00 - - 75,000.00 (74.67) 19,000.00 
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งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- อุดหนุนศูนย?จัดซื้อจัดจ0าง  - - - - 18,800.00 

- เงินอุดหนุนองค?กรปกครองส�วนท0องถิ่น 17,000.00 - 26,000.00 26,000.00 (100.00) - 

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - - - 

รวมเงินอุดหนุน 17,000.00 - 26,000.00 26,000.00 (27.69) 18,800.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 17,000.00 - 26,000.00 26,000.00 (27.69) 18,800.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,218,202.05 2,507,294.84 2,752,601.91 3,814,840.00 10.31 4,208,230.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน 173,360.00 222,072.00 366,500.00 550,000.00 - 550,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน - - - 22,000.00 - 22,000.00 

- ค�าจ0างลูกจ0างประจํา 152,600.00 161,580.00 168,980.00 211,000.00 5.10 221,760.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 709,252.00 737,700.00 1,209,000.00 1,563,000.00 (4.03) 1,500,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 425,948.00 432,300.00 45,000.00 72,000.00 76.67 127,200.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 1,461,160.00 1,553,652.00 1,789,480.00 2,418,000.00 0.12 2,420,960.00 

รวมงบบุคลากร 1,461,160.00 1,553,652.00 1,789,480.00 2,418,000.00 0.12 2,420,960.00 
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งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเปLนประโยชน?แก� อปท.   - 20,000.00 - 20,000.00 

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   - 10,000.00 (50.00) 5,000.00 

- ค�าเช�าบ0าน 3,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 65.00 59,400.00 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 20,000.00 - 20,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 8,350.00 344.00 - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 11,350.00 30,344.00 30,000.00 86,000.00 877.21 104,400.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายให0ได0มาซึ่งบริการ   999.00 20,000.00 - 20,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า  - - 20,000.00   

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 8,400.00 - - - - 20,000.00 

 โครงการจัดตั้งศูนย?ช�วยเหลือและอํานวยความ 17,375.00 - - - - - 

 สะดวกในช�วงเทศกาลป�ใหม�และสงกรานต? 

 โครงการจัดตั้งศูนย?ช�วยเหลือผู0ประสบภยัแล0ง   - - - - 

 โครงการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันภัย 66,637.00 - - - - - 

 ฝKายพลเรือน(อปพร.) โครงการฝVกอบรมซ0อมแผน 

 ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ - - - - - - 

 ระบบการแพทย?ฉุกเฉิน 
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 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการ 92,412.00 9,060.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

 ปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 160,581.14 - 5,740.00 50,000.00 500.00 300,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 252,993.14 9,060.00 6,739.00 90,000.00 277.78 340,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       
- ค�าวัสดสุํานักงาน - - - - - 10,000.00 

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 24,500.00 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง 5,400.00 - 49,621.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 48,900.00 - - - - - 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 155,230.00 - - - - - 

- วัสดุเครื่องแต�งกาย - - - 30,000.00 - 30,000.00 

- วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - - - - 

- วัสดุอื่นๆ - - - - - - 

รวมหมวดค;าวัสดุ 234,030.00 10,000.00 49,621.00 90,000.00 11.11 100,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าไฟฟQา - 33,920.21 44,156.64 60,000.00 - 60,000.00 

- ค�าน้ําประปา - 12,425.81 13,672.89 20,000.00 - 20,000.00 

- ค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม - - 6,313.00 12,000.00 - 12,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค - 46,346.02 64,142.53 92,000.00 - 92,000.00 

รวมงบดําเนินการ 498,373.14 95,750.02 150,502.53 358,000.00 77.77 636,400.00 
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งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?สาํนักงาน - - - - - - 

 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 19,500.00 - - - - - 

 จัดซื้อชุดรับแขกไม0สัก 6,900.00 - - - - - 

 รวมประเภทครุภัณฑ:สํานักงาน 26,400.00 - - - - - 

- ครุภณัฑ?การเกษตร  - - 300,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?ไฟฟQาและวิทยุ 83,300.00 - - 50,000.00 (100.00) - 

 จัดซื้อเครื่องรบัส�งวิทยุ 

 รวมประเภทครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ 83,300.00 - - 350,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร� 11,000.00 - - - - - 

 จัดซื้อโทรทัศน? แอล ซX ด ี

 รวมประเภทครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร; 11,000.00 - -  - - 

- ครุภณัฑ?งานบ0านงานครัว - - - 26,000.00 (100.00) - 

- จัดซื้อเครื่องตดัหญ0า 35,200.00 - - - - - 

 รวมประเภทครุภัณฑ:งานบ5านงานครัว 35,200.00 - - 26,000.00 (100.00) - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - 103,332.00 90,452.45 200,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 155,900.00 103,332.00 90,452.45 576,000.00 (100.00) - 

รวมงบลงทุน 155,900.00 103,332.00 90,452.45 576,000.00 (100.00) - 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,115,433.14 1,752,734.02 2,030,434.98 3,352,000.00 (8.79) 3,057,360.00 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานเทศกิจ       

งบดําเนินงาน       
หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย - - - 5,000.00 - 5,000.00 

 รวมงบดําเนินงาน - - - 5,000.00 - 5,000.00 

รวมงานเทศกิจ - - - 5,000.00 - 5,000.00 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

งานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       

งบดําเนินการ       
หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 173,491.00 75,406.00 270,000.00 11.11 300,000.00 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 โครงการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันฝKายพลเรือน   - 50,000.00 - 50,000.00 

 โครงการฝVกซ0อมแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภยั   - 20,000.00 - 20,000.00 

 โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลต�างๆ   - 60,000.00 - 60,000.00 

 โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบการ   - 20,000.00 - 20,000.00 

 แพทย?ฉุกเฉิน 

 โครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต0น   - 50,000.00 - 50,000.00 

 และการบังคับใช0กฎจราจร 
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 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําเพื่อเก็บน้ําหน0าแล0ง   - 20,000.00 150.00 50,000.00 

 โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน   - 50,000.00 - 50,000.00 

- ค�าบํารุงซ�อมแซม   - - - - 

รวมหมวดค;าใช5สอย - 173,491.00 75,406.00 270,000.00 11.11 300,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง - 18,827.70 74,400.00 100,000.00 - 100,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - 136,683.00 105,372.00 200,000.00 - 200,000.00 

- วัสดุเครื่องดับเพลิง - 46,875.00 15,160.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุอื่นๆ - 19,200.00 - 30,000.00 66.67 50,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ - 221,585.70 194,932.00 380,000.00 5.26 400,000.00 

รวมงบดําเนินการ - 395,076.70 270,338.00 650,000.00 7.69 700,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?เครื่องดับเพลิง - - - 1,650,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?อื่นๆ  - - 213,950.00 (100.00) - 

- ค�าครุภณัฑ?ก�อสร0าง  - - 21,400.00 (100.00) - 

- ค�าครุภณัฑ?การเกษตร - - - - - 50,200.00 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - - - 1,885,350.00 (97.34) 50,200.00 

รวมงบลงทุน - - - 1,885,350.00 (97.34) 50,200.00 

รวมงานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - 395,076.70 270,338.00 2,535,350.00 (70.41) 750,200.00 
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แผนงานการศึกษา       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน 306,186.00 326,700.00 354,400.00 429,240.00 15.32 495,000.00 

- เงินประจําตําแหน�ง - 35,000.00 35,000.00 42,000.00 220.00 134,400.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 132,900.00 136,800.00 246,000.00 250,560.00 27.71 320,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 55,420.00 103,200.00 - 43,920.00 (72.68) 12,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 494,506.00 601,700.00 635,400.00 765,720.00 25.56 961,400.00 

รวมงบบุคลากร 494,506.00 601,700.00 635,400.00 765,720.00 25.56 961,400.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 170.00 - - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 170.00 - - - - - 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 440,195.50 502,800.00 665,701.00 700,000.00 (28.57) 500,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 20,000.00 (100.00) - 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า   123,920.00    

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ 

 1.ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 30,391.00 79,404.00  100,000.00 50.00 150,000.00 

 2.ค�าใช0จ�ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา - -  50,000.00 (100.00) - 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 9,200.00 2,200.00 - 20,000.00 50.00 30,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 479,786.50 584,404.00 789,621.00 890,000.00 (23.60) 680,000.00 
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หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 15,160.00 28,964.00 42,728.00 50,000.00  50,000.00 

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ - - - 10,000.00  10,000.00 

- วัสดุงานบ0านงานครัว - 43,031.00 50,339.00 60,000.00  60,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง - 1,900.00 13,085.00 70,000.00  30,000.00 

- วัสดุการเกษตร 29,000.00 - - 20,000.00  20,000.00 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 13,548.00 30,347.00 39,147.00 50,000.00  50,000.00 

- วัสดุคอมพิวเตอร? 32,700.00 26,700.00 23,040.00 50,000.00  20,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 90,408.00 130,942.00 168,339.00 310,000.00  240,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าไฟฟQา 556.07 3,729.24 1,122.63 10,000.00  10,000.00 

- ค�าน้ําประปา 40,614.20 26,186.33 27,556.56 30,000.00  50,000.00 

- ค�าบริการทางด0านโทรคมนาคม 6,741.00 9,630.00 13,711.84 12,000.00  35,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค 47,911.27 39,545.57 42,391.03 52,000.00  95,000.00 

รวมงบดําเนินการ 618,275.77 754,891.57 1,000,351.03 1,252,000.00  1,015,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?สาํนักงาน - - 14,250.00 15,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - - - 45,300.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - 20,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - - 14,250.00 35,000.00  45,300.00 
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หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง       

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - 150,000.00 - 150,000.00 

- ก�อสร0างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค?  - - 530,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง - - - 680,000.00 (77.94) 150,000.00 

รวมงบลงทุน - - 14,250.00 715,000.00 (72.69) 195,300.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,112,781.77 1,356,591.57 1,650,001.03 2,732,720.00 (20.53) 2,171,700.00 

แผนงานการศึกษา       

งานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- ค�าตอบแทนพนักงานจ0าง - - 13,935.00 - - 432,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง - - - - - 48,000.00 

 รวมหมวดเงินเดือน(ฝCายประจํา) - - 13,935.00 - - 480,000.00 

 รวมงบบุคลากร - - 13,935.00 - - 480,000.00 

งบดําเนินงาน       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า   1,088,900.00   1,455,600.00 

 ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น 

 ค�าอาหารกลางวันเด็ก    1,383,200.00 1.62 1,405,600.00 

 ค�าใช0จ�ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติและงาน 80,000.00 99,550.00  100,000.00 (100.00) - 

 กิจกรรมศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสีย้ว 
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 ค�าใช0จ�ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน - - - - - 50,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 80,000.00 99,550.00 1,088,900.00 1,483,200.00 (1.86) 1,455,600.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุงานบ0านงานครัว 25,832.00 - - - - - 

- ค�าอาหารเสรมิ (นม) - 1,179,422.36 1,305,689.80 2,426,060.00 0.17 2,430,260.00 

- ค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - 634,080.00 - - - - 

- วัสดุก�อสร0าง 55,405.00 - - - - - 

- วัสดุอื่นๆ 1,532,236.32 - - - - - 

รวมหมวดค;าวัสดุ 1,616,029.32 1,816,059.36 1,305,689.80 2,426,060.00 0.17 2,430,260.00 

รวมงบดําเนินงาน 1,696,029.32 1,915,609.36 2,394,589.80 3,909,260.00 (0.60) 3,885,860.00 

งบลงทุน       
หมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิ่งก;อสร5าง       

- ครุภณัฑ?สาํนักงาน - - - - - 130,000.00 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - - - 300,000.00 

- ครุภณัฑ?อื่นๆ - - - - - 90,000.00 

 รวมหมวดค;าครุภัณฑ:ที่ดินและสิง่ก;อสร5าง - - - - - 520,000.00 

 รวมงบลงทุน - - - - - 520,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- อุดหนุนค�าสนับสนุนค�าใช0จ�ายการบริหารสถานศึกษา - - - - - 4,260,000.00 

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 2,886,000.00 4,448,000.00 3,201,000.00 4,268,000.00 (100.00) - 

รวมเงินอุดหนุน 2,886,000.00 4,448,000.00 3,201,000.00 4,268,000.00 (0.19) 4,260,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,886,000.00 4,448,000.00 3,201,000.00 4,268,000.00 (0.19) 4,260,000.00 

รวมงานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,582,029.32 6,363,609.36 5,609,524.80 8,177,260.00 11.85 9,145,860.00 
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แผนงานการศึกษา       

งานศึกษาไม;กําหนดระดับ       

งบดําเนินงาน       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า   20,000.00   - 

 ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น 

 1.ค�าใช0จ�ายส�งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 17,552.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 17,552.00 - 20,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

รวมงบดําเนินการ 17,552.00 - 20,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 20,000.00 - - - - 20,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000.00 - - - - 20,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 - - - - 20,000.00 

รวมงานศึกษาไม;กําหนดระดับ 37,552.00 - 20,000.00 30,000.00 - 50,000.00 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       



 

- เงินเดือนพนักงาน 306,186.00 326,700.00 432,384.00 580,440.00 28.98 748,680.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน - - 35,000.00 9,240.00 (100.00) - 

- เงินประจําตําแหน�ง - 35,000.00 - 42,000.00 220.00 134,400.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 65,300.00 67,900.00 103,000.00 118,920.00 8.10 128,550.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 24,700.00 24,710.00 15,000.00 18,000.00 33.33 24,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 396,186.00 454,310.00 585,384.00 768,600.00 34.74 1,035,630.00 

รวมงบบุคลากร 396,186.00 454,310.00 585,384.00 768,600.00 34.74 1,035,630.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,400.00 - 2,880.00 20,000.00 - 20,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 2,995.00 - - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 19,951.00 - 2,880.00 20,000.00 - 20,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 53,250.00 64,710.00 73,474.00 100,000.00 - 100,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,500.00 15,500.00 16,040.00 50,000.00 - 50,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0าลักษณะ
รายจ�ายหมวดอื่นๆ 

- 630,215.00 507,963.00   857,000.00 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 7,122.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

 โครงการพัฒนาตลาดสด 2,350.00 - - 25,000.00 - 25,000.00 

 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย - - - 10,000.00 - 10,000.00 

 โครงการผลติสารชีวภาพเพื่อบําบัดน้ําเสยี - - - 10,000.00 - 10,000.00 

 โครงการควบคุมและปQองกันโรคไข0เลือดออก 96,350.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 
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 โครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว - - - 50,000.00 - 50,000.00 

 โครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0าและควบคุม
สุนัขจรจัด 

40,545.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 

 โครงการเผยแพร�ความรู0เกี่ยวกับโรคสตัว?สู�คนในโรงเรียน - - - - - 22,000.00 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน 275,962.00 - - 300,000.00 (33.33) 200,000.00 

 โครงการชุมชนปลอดขยะ 20,486.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู0สูงอายุ และศึกษาดูงาน 60,000.00 - - 60,000.00 - 60,000.00 

 โครงการจัดสภาพแวดล0อมที่เหมาะสมและปลอดภยัสําหรับ
ผู0สูงอายุ 

- - - 20,000.00 - 20,000.00 

 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ?ไม�
พร0อม 

- - - 60,000.00 - 60,000.00 

 โครงการคาร?บอนฟุตพริ้น - - - 20,000.00 - 20,000.00 

 โครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสรมิอาชีพ - - - 50,000.00 (40.00) 30,000.00 

 ผู0สูงอายุ 

 โครงการเตรยีมความพร0อมการคุ0มครองชีวิตผู0สูงอายุ - - - 30,000.00 (33.33) 20,000.00 

 (และทุกคน)ล�วงหน0าในสถานการณ?ที่มีภัยพิบัต ิ

 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและเยาวชน - - - - - 30,000.00 

 รวมรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม;เข5า
ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

505,371.00 632,772.00 507,963.00 935,000.00 (8.34) 857,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม - 6,180.00 - 30,000.00 - 30,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 575,121.00 638,952.00 597,477.00 1,115,000.00 (7.00) 1,037,000.00 
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หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 21,699.00 19,805.00 35,118.00 30,000.00 66.67 50,000.00 

- วัสดุงานบ0านงานครัว - 300.00 860.00 30,000.00 - 30,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง 17,555.00 - - - - - 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 15,400.00 13,800.00 - - - - 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - - - - - 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 2,825.00 5,109.00 18,023.00 30,000.00 - 30,000.00 

- วัสดุเครื่องแต�งกาย - - - - - - 

- วัสดุคอมพิวเตอร? 32,440.00 34,940.00 36,400.00 80,000.00 - 80,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 89,919.00 73,954.00 90,401.00 170,000.00 11.76 190,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - 1,262.60 - - 12,000.00 

 รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค - - 1,262.60 - - 12,000.00 

รวมงบดําเนินการ 684,991.00 795,673.00 692,020.60 1,305,000.00 (3.52) 1,259,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร� - - - 26,000.00 40.38 36,500.00 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - 25,000.00 (100.00) - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - 50,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - - - 101,000.00 (63.86) 36,500.00 

รวมงบลงทุน - - - 101,000.00 (63.86) 36,500.00 
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งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ - 20,000.00 - - - - 

- เงินอุดหนุนเอกชน - - 52,500.00 120,000.00 - 120,000.00 

รวมเงินอุดหนุน - 20,000.00 52,500.00 120,000.00 - 120,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน - 20,000.00 52,500.00 120,000.00 - 120,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,091,177.00 1,269,983.00 1,329,904.60 2,294,600.00 6.82 2,451,130.00 

แผนงานสาธารณสุข       

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ   140,800.00 200,000.00 - 200,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาละซ�อมแซม   1,650.00 50,000.00 60.00 80,000.00 

 รวมหมวดค;าใช5สอย   142,450.00 250,000.00 12.00 280,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง   7,050.00 60,000.00 - 60,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - 16,373.20 150,000.00 (33.33) 100,000.00 

- วัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย? - 9,210.00 - 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ - 9,210.00 23,423.20 310,000.00 (16.13) 260,000.00 

รวมงบดําเนินการ - 9,210.00 165,873.20 560,000.00 (3.57) 540,000.00 
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งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร� - - - - - - 

 จัดซื้อโทรทัศน?สี ชนิดจอแบนขนาด 29 นิ้ว 3,900.00 - - - - - 

 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนที่ขนาดเล็ก 

 รวมประเภทครุภัณฑ:การเกษตร 3,900.00 - - - - - 

- ครุภณัฑ?งานบ0านงานครัว  - - - - - 

 จัดซื้อเครื่องทําน้ําร0อน-น้ําเย็น 4,900.00 - - - - - 

 รวมประเภทครุภัณฑ:งานบ5านงานครัว 4,900.00 - - - - - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - - - - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 8,800.00 - - - - - 

รวมงบลงทุน 8,800.00 - - - - - 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 8,800.00 9,210.00 165,873.20 560,000.00 (3.57) 540,000.00 

แผนงานเคหะและชมุชน       

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน 456,410.00 266,680.00 282,420.00 349,320.00 11.68 390,120.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 26,450.00 - - - - - 

- เงินประจําตําแหน�ง - 35,000.00 35,000.00 42,000.00 220.00 134,400.00 

- ค�าตอบแทนพนักงานจ0าง 227,400.00 101,600.00 103,000.00 123,360.00 4.21 128,550.00 
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- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 57,200.00 28,100.00 15,000.00 18,000.00 33.33 24,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 767,460.00 431,380.00 435,420.00 532,680.00 27.11 677,070.00 

รวมงบบุคลากร 767,460.00 431,380.00 435,420.00 532,680.00 27.11 677,070.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าเช�าบ0าน 19,500.00 18,000.00 - - - - 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร - - - 5,000.00 - 5,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 72,645.00 27,105.00 - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 94,701.00 47,662.00 - 5,000.00 - 5,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 164,447.00 577,865.00 721,290.00 950,000.00 - 950,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0าลักษณะ   63,960.00  - 50,000.00 

 รายจ�ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 7,376.00 50,794.00 - 30,000.00 66.67 50,000.00 

 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 7,376.00 - - - - 50,000.00 

 ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 19,045.50 1,940.00 2,140.00 20,000.00 - 20,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 190,868.50 630,599.00 787,390.00 1,000,000.00 2.00 1,020,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุสาํนักงาน 9,672.00 25,775.00 22,496.00 20,000.00 - 20,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - 3,218.00 10,000.00 - 10,000.00 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 1,547.00 5,381.00 - 10,000.00 - 10,000.00 
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- วัสดุเครื่องแต�งกาย - 9,920.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

- วัสดุคอมพิวเตอร? 28,350.00 44,500.00 47,500.00 50,000.00 - 50,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 39,569.00 85,576.00 73,214.00 100,000.00 - 100,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - - - - 24,000.00 

 รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค - - - - - 24,000.00 

รวมงบดําเนินการ 325,138.50 763,837.00 860,604.00 1,105,000.00 - 1,149,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ค�าครุภณัฑ?สํานักงาน 23,900.00 - - - - 64,850.00 

- ค�าครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - - - 30,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - 10,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 23,900.00 - - 10,000.00 848.50 94,850.00 

รวมงบลงทุน 23,900.00 - - 10,000.00 848.50 94,850.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,116,498.50 1,195,217.00 1,296,024.00 1,647,680.00 16.58 1,920,920.00 

แผนงานเคหะและชมุชน       

งานไฟฟAาถนน       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน - 272,330.00 332,300.00 582,480.00 (22.95) 448,800.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน - 8,680.00 - - - - 
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- ค�าตอบแทนพนักงานจ0าง 165,200.00 556,478.33 806,420.00 631,920.00 58.92 1,004,230.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 30,000.00 240,461.67 33,750.00 26,340.00 112.34 55,930.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 195,200.00 1,077,950.00 1,172,470.00 1,240,740.00 21.62 1,508,960.00 

รวมงบบุคลากร 195,200.00 1,077,950.00 1,172,470.00 1,240,740.00 21.62 1,508,960.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าเช�าบ0าน   24,000.00 28,800.00 25.00 36,000.00 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร   2,130.00 - - 10,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล   - 5,000.00 (100.00) - 

 รวมหมวดค;าใช5สอย   26,130.00 33,800.00 36.09 46,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ   4,774.00 200,000.00 - 200,000.00 

- รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5าลักษณะ   - 30,000.00 66.67 50,000.00 

 รายจ;ายหมวดอื่นๆ 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ      50,000.00 

 รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า      50,000.00 

 ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 18,407.50 - 3,700.00 50,000.00 100.00 100,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 18,407.50 - 8,474.00 280,000.00 25.00 350,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 169,285.00 196,103.00 138,890.00 265,000.00 (24.53) 200,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง 35,200.00 64,250.00 126,262.00 100,000.00 - 100,000.00 
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- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง - 15,922.00 3,575.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 103,778.00 55,093.00 52,109.20 80,000.00 - 80,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 308,263.00 331,368.00 320,836.20 495,000.00 (13.13) 430,000.00 

รวมงบดําเนินการ 326,670.50 331,368.00 355,440.20 808,800.00 2.13 826,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟQา 59,000.00 -  - - - 

 รวมประเภทครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ  -  - - - 

- ครุภณัฑ?โรงงาน  -  24,800.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?สาํรวจ  -  25,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร?  -  80,000.00 (100.00) - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - -  100,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: 59,000.00 -  229,800.00 (100.00) - 

หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง       

- ค�าก�อสร0างสิ่งสาธารณูปโภค - 739,500.00 - - - - 

- ก�อสร0างลานกีฬาเอนกประสงค?บรเิวณด0านหลังวัดหาดเสี้ยว - - - 250,000.00 (100.00) - 

 หมู�ที่ 1 ตําบลหาดเสีย้ว 

- ก�อสร0างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1 (หลังบริษัท - - - 160,000.00 (100.00) - 

 ไทยสมุทร)หมู�ที่3 ตําบลหนองอ0อ 

- ก�อสร0างถนน คสล.บริเวณซอยทิพย?สุคนธ? หมู�ที่1 - - - 214,000.00 (100.00) - 

 ตําบลหาดเสี้ยว 
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- ก�อสร0างท�อ คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 13 หมู�ที่2 - - - 25,000.00 (100.00) - 

 ตําบลหาดเสี้ยว 

- ก�อสร0างท�อ คสล.บริเวณทางหลวง101 ลงแม�น้ํายม - - - 160,000.00 (100.00) - 

 (ข0างวัดโบสถ?)หมู�ที่2 ตําบลหาดเสีย้ว 

- ก�อสร0างบันไดลงหนองหินพร0อมราวกันตก หมู�ที่2 - - - 120,000.00 (100.00) - 

 ตําบลหาดเสี้ยว 

- ก�อสร0างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมทางหลวง - - - 140,000.00 (100.00) - 

 101 (ใต0ร0านเสงี่ยมแอร?) หมู�ที่3 ตําบลหนองอ0อ 

- ก�อสร0างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1 - - - 222,700.00 (100.00) - 

 (บ0านนางสร0อย) หมู�ที่1 ตําบลหาดเสี้ยว 

- ก�อสร0างรางระบายน้ํา ถนนพิศาลดําร-ิสุดเขต หมู�ที่3 - - - 75,000.00 (100.00) - 

 ตําบลหนองอ0อ ต�อจากเดิม-สุดเขต 

- ค�าก�อสร0างสิ่งสาธารณูปโภค - - 729,000.00 - - - 

- ก�อสร0างปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล9 - - - - - 581,700.00 

 (ข0างวัดหาดเสีย้ว) ม.1 ต.หาดเสี้ยว 

- ก�อสร0างถนน คสล.ซอยโรงสีตานาน ม.2 ต.หาดเสี้ยว - - - - - 444,000.00 

- ก�อสร0างถนน คสล.ซอยหนองผักลงุ(ซอยอ.นิรุต) ม.2 - - - - - 220,000.00 

 ต.หาดเสี้ยว 

- ก�อวร0างถนน คสล.ซอยปูKตา ม.5 ต.หาดเสี้ยว - - - - - 171,000.00 

- ก�อสร0างถนน คสล.ซอยพันโทชูศักดิ์ ม.5 ต.หาดเสี้ยว - - - - - 235,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - 97,500.00 199,280.00 200,000.00 - 200,000.00 

รวมหมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง 7,668.00 844,671.00 928,280.00 1,566,700.00 18.19 1,851,700.00 

รวมงบลงทุน 66,668.00 844,671.00 928,280.00 1,796,500.00 3.07 1,851,700.00 
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งบเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ - - 806,825.95 935,000.00 5.08 982,520.00 

- เงินอุดหนุนเอกชน 465,739.04 - - - - - 

รวมเงินอุดหนุน 465,739.04 - 806,825.95 935,000.00 5.08 982,520.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 465,739.04 - 806,825.95 935,000.00 5.08 982,520.00 

รวมงานไฟฟAาถนน 1,054,277.54 2,253,989.00 3,263,016.15 4,781,040.00 8.12 5,169,180.00 

แผนงานเคหะและชมุชน       

งานสวนสาธารณะ       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 492,500.00 196,060.00 193,000.00 674,280.00 (45.74) 365,860.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 317,500.00 112,550.00 15,000.00 36,000.00 33.33 48,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 810,000.00 308,610.00 208,000.00 710,280.00 (41.73) 413,860.00 

รวมงบบุคลากร 810,000.00 308,610.00 208,000.00 710,280.00 (41.73) 413,860.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ม�เข0าลักษณะ - - - - - 100,000.00 

 รายจ�ายหมวดอื่นๆ 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม - - 670.00 50,000.00 - 50,000.00 

 รวมหมวดค;าใช5สอย - - 670.00 50,000.00 200.00 150,000.00 
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หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุก�อสร0าง - 48,684.00 3,950.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง - 16,220.00 9,070.00 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - 37,514.00 35,923.60 50,000.00 - 50,000.00 

- วัสดุการเกษตร 19,460.00 48,850.00 - 50,000.00 - 50,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 19,460.00 151,268.00 48,943.60 200,000.00 - 200,000.00 

รวมงบดําเนินการ 19,460.00 151,268.00 49,613.60 250,000.00 40.00 350,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?การเกษตร - - - 18,000.00 (100.00) - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - 30,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - - - 48,000.00 (100.00) - 

รวมงบลงทุน - - - 48,000.00 (100.00) - 

รวมงานสวนสาธารณะ 829,460.00 459,878.00 257,613.60 1,008,280.00 (24.24) 763,860.00 

แผนงานเคหะชุมชน       

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎกิูล       

งบบุคลากร       

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 872,860.00 794,687.00 1,286,000.00 1,749,840.00 1.11 1,769,300.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 558,140.00 495,796.00 30,000.00 36,000.00 500.00 216,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 1,431,000.00 1,290,483.00 1,316,000.00 1,785,840.00 11.17 1,985,300.00 

รวมงบบุคลากร 1,431,000.00 1,290,483.00 1,316,000.00 1,785,840.00 11.17 1,985,300.00 
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งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 22,600.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

รวมหมวดค;าตอบแทน - - 22,600.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 223,200.00 448,740.00 140,000.00 640,000.00 - 640,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 191,042.00 19,740.00 11,380.00 100,000.00 200.00 300,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 414,242.00 468,480.00 151,380.00 740,000.00 27.03 940,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุงานบ0านงานครัว 205,520.00 203,800.00 201,570.00 280,000.00  280,000.00 

- วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 19,660.00 125,480.00 29,520.00 150,000.00  150,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 314,879.00 359,353.00 225,418.25 380,000.00  380,000.00 

- วัสดุเครื่องแต�งกาย - - - 15,000.00  15,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 540,059.00 688,633.00 456,508.25 825,000.00  825,000.00 

รวมงบดําเนินการ 954,301.00 1,157,113.00 630,488.25 1,585,000.00  1,795,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ค�าครุภณัฑ?อื่น - - - - - 101,500.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - 65,230.00 139,730.00 300,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - 65,230.00 139,730.00 300,000.00 (66.17) 101,500.00 

รวมงบลงทุน - 65,230.00 139,730.00 300,000.00 (66.17) 101,500.00 
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งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 40,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 40,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 40,000.00 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 2,405,301.00 2,532,826.00 2,106,218.25 3,690,840.00 6.26 3,921,800.00 

แผนงานเคหะชุมชน       

งานบําบัดน้ําเสีย       

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 53,600.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 53,600.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

รวมงบดําเนินการ 53,600.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 53,600.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน       

งานบริหารทั่วไป       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- เงินเดือนพนักงาน - 167,818.00 - 180,000.00 (44.44) 100,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน - 5,880.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง - - 215,600.00 260,000.00 7.69 280,000.00 
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- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง - - 25,250.00 29,000.00 65.52 48,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) - 173,698.00 240,850.00 489,000.00 (8.38) 448,000.00 

รวมงบบุคลากร - 173,698.00 240,850.00 489,000.00 (8.38) 448,000.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 5,000.00 - 5,000.00 

- ค�าเช�าบ0าน - - - - - - 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล - 10,000.00 - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน - 10,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - 50,160.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 15,880.00 - 10,000.00 - 10,000.00 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ - - - - - 10,000.00 

 โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ - - - - - - 

 โครงการจัดกิจกรรมกลุ�มพลังมวลชน เช�น อปพร.,ทสปช. - - - - - - 

 โครงการรณรงค?เพื่อปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด 2,470.00 - - - - - 

 โครงการจัดตั้งฟ\]นฟูผู0ประสานพลังแผ�นดิน(25ตาสับปะรด) 1,620.00 - - - - - 

 โครงการจัดตั้งด�านตรวจตราและเฝQาระวังพื้นที่และ - - - - - - 

 โครงการจัดกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูผู0ติดยาเสพตดิ 

 โครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 453,448.00 - - - - - 

 ผู0นําชุมชนและกลุ�มแม�บ0าน 
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 โครงการส�งเสริมอาชีพให0กับกลุ�มผู0สูงอายุ กลุ�มคนพิการ 37,360.00 - - - - - 

 และกลุ�มประชาชนทั่วไป 

รวมหมวดค;าใช5สอย 494,898.00 68,597.00 - 20,000.00 - 20,000.00 

รวมงบดําเนินการ 494,898.00 78,597.00 - 25,000.00 - 25,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 60,000.00 - - - - - 

 รวมเงินอุดหนุน 25,566.00 - - - - - 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน  - - - - - 

รวมงานบริหารทั่วไปงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน 457,454.00 252,295.00 240,850.00 514,000.00 (7.98) 473,000.00 

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน       

งานส;งเสริมและสนับสนนุความเข5มแข็งของชมุชน       

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 450,510.00 505,835.00   - 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจ   - 20,000.00 50.00 30,000.00 

 พอเพียง 

 โครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มสตรี/ผู0สูงอายุ/คนพิการและ -  - 20,000.00 150.00 50,000.00 

 ประชาชนทั่วไป 

 โครงการสนับสนุนกลุ�มส�งเสริมอาชีพต�างๆ(ต�อยอด) -  - 30,000.00 (100.00) - 
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 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ?ให0กับชุมชนในเขตเทศบาล   - 52,000.00 - 52,000.00 

 ตําบลหาดเสี้ยว 

 โครงการเยี่ยมเยือนห�วงใย ใส�ใจถึงบ0าน   - 50,000.00 - 50,000.00 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผู0นําชุมชนในเขตเทศบาล   - 500,000.00 (20.00) 400,000.00 

 ตําบลหาดเสี้ยว 

 โครงการส�งเสริมความรู0เกี่ยวกับการเตรียมความพร0อม   - 30,000.00 - 30,000.00 

 เข0าสู�ประชาคมอาเซียนให0กับชุมชน 

 โครงการสงเคราะห?กายอุปกรณ?สาํหรับผู0พิการ   - 30,000.00 (33.33) 20,000.00 

 โครงการบริหารศูนย?บริการและถ�ายทอดเคโนโลยีการ   - 20,000.00 - 20,000.00 

 เกษตรประจําตําบลหาดเสี้ยว 

 โครงการรณรงค?เพื่อปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด   - 70,000.00 - 70,000.00 

 โครงการจัดตั้งด�านตรวจตราและเฝQาระวังในพื้นที่   - 20,000.00 - 20,000.00 

 โครงการกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูยาเสพติดและกลุ�มเสี่ยง   - 35,000.00 - 35,000.00 

 รวมประเภทรายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ   505,835.00 877,000.00 (11.40) 777,000.00 

 ราชการที่ไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น ๆ 

รวมหมวดค;าใช5สอย  453,067.00 505,835.00 877,000.00 (11.40) 777,000.00 

รวมงบดําเนินการ  453,067.00 505,835.00 877,000.00 (11.40) 777,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ - - 90,000.00 - - 30,000.00 

 อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย?การเรียรรู0โครงการอันเนื่อง - - - 30,000.00 (100.00) - 

 มาจากพระราชดําร ิ
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 อุดหนุนโครงการปQองกันและปราบปรามยาเสพตดิ - - - 30,000.00 (100.00) - 

 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช�วยเหลือผู0ด0อยโอกาส - - - 20,000.00 (100.00) - 

 อุดหนุนโครงการอบรมกลุ�มแกนนําสมาชิกแจ0งข�าว - - - 20,000.00 (100.00) - 

 อาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธรศรีสัชนาลยั 

 อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุ�นใหม�ร�วมใจต0านภัย - - - 20,000.00 (100.00) - 

 ยาเสพตดิของสถานีตํารวจภูธรศรสีัชนาลัย 

 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข�งขันกีฬาชกมวยต0านภัย - - - 30,000.00 (100.00) - 

 ยาเสพตดิของสถานีตํารวจภูธรศรสีัชนาลัย 

รวมเงินอุดหนุน - - 90,000.00 150,000.00 (80.00) 30,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน - - 90,000.00 150,000.00 (80.00) 30,000.00 

รวมงานส;งเสริมและสนับสนนุความเข5มแข็งชุมชน - 453,067.00 595,835.00 1,027,000.00 (21.42) 807,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ       

งานกีฬาและนันทนาการ       

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- ค�าใช�จ�ายในการส�งเสริมและการแข�งขันกีฬาทุกประเภท 175,820.00 435,346.00 - 200,000.00 (50.00) 100,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - - 183,471.00 - - - 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ 

รวมหมวดค;าใช5สอย 175,820.00 435,346.00 183,471.00 200,000.00 (50.00) 100,000.00 

หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุกีฬา - 59,365.00 - 60,000.00 - 60,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ - 59,365.00 - 60,000.00 - 60,000.00 

รวมงบดําเนินการ 175,820.00 494,711.00 183,471.00 260,000.00 (38.46) 160,000.00 
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งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

 ครุภณัฑ?กีฬา - - - - - 100,000.00 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - - - - - 100,000.00 

 รวมงบลงทุน - - - - - 100,000.00 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 40,000.00 50,000.00 15,000.00 55,000.00 (100.00) - 

 อุดหนุนโครงการส�งเสริมและสนับสนุนการแข�งขันกีฬา - - - - - 10,000.00 

 อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข�งขันกีฬาเห�งชาต ิ - - - - - 50,000.00 

 อุดหนุนโครงการแข�งขันกีฬานักเรยีนต0านยาเสพตดิ - - - - - 15,000.00 

 อุดหนุนโครงการส�งเสริมกีฬาเพื่อส�งเสริมสุขภาพนักเรยีน - - - - - 10,000.00 

 อุดหนุนโครงการแข�งขันกีฬาภายในโรงเรียน - - - - - 10,000.00 

 รวมเงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - - 95,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 50,000.00 15,000.00 55,000.00 72.73 95,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 50,000.00 15,000.00 55,000.00 72.73 95,000.00 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 215,820.00 544,711.00 198,471.00 315,000.00 12.70 355,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ       

งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น       
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งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 992,541.00 881,525.00    

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 1.โครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย - - - 90,000.00 - 90,000.00 

 2.โครงการประเพณีแห�ช0างบวชนาคไทยพวนบ0าน - - - 20,000.00 - 20,000.00 

 หาดเสี้ยว 

 3.โครงการงานย0อนอดตีศรสีัชนาลยั 40,000.00 - - 60,000.00 - 60,000.00 

 4.โครงการจัดตั้งศูนย?การเรยีนรู0ทางวัฒนธรรม - - - - - - 

 5.โครงการประเพณีกําฟQา 95,492.00 - - 100,000.00 - 100,000.00 

 6.โครงการจัดงานสรงน้ําโอยทานสงกรานต?ศรีสัชนาลัย 40,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 

 7.โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวผู0สูงอายุ 60,000.00 - - 50,000.00 - - 

 8.โครงการกิจกรรมเทศน?มหาชาต ิ 30,000.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 

 9.โครงการกิจกรรมวันเข0าพรรษา 5,520.00 - - - - - 

 10.โครงการจัดงานประเพณีแห�กฐินทางน้ํา แข�งเรือ(เฮือซ�วง) 586,090.00 - - 500,000.00 - 700,000.00 

 11.โครงการส�งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรมหรืออื่นๆ 33,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 

 12.งานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญอื่นๆ 23,825.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

 13.โครงการร�วมกิจกรรมงานลอยกระทง เผาเทียนเล�นไฟ - - - - - - 

 14.โครงการจัดงานลอยกระทง - - - 30,000.00 - - 

 15.โครงการส�งเสรมิสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ? - - 881,525.00 - - 50,000.00 

 ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ?เอกสารอนุรักษ?งานวัฒนธรรมหรืออื่นๆ 

รวมหมวดค;าใช5สอย 913,927.00 995,098.00 881,525.00 1,000,000.00 17.00 1,170,000.00 

รวมงบดําเนินการ 913,927.00 995,098.00 881,525.00 1,000,000.00 17.00 1,170,000.00 
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งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- ครุภณัฑ?ดนตรีและนาฎศิลป_ - 19,430.00 - - - - 

- ครุภณัฑ?คอมพิวเตอร? - - - - - - 

- ครุภณัฑ?อื่นๆ - - - - - - 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - - - - - - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - 19,430.00 - - - - 

รวมงบลงทุน - 19,430.00 - - - - 

งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

- เงินอุดหนุนองค?กรปกครองส�วนท0องถิ่น - 37,862.00 38,944.45 40,000.00 - 40,000.00 

- เงินอุดหนุนส�วนราชการ 180,000.00 150,000.00 157,233.33 220,000.00 (4.55) 210,000.00 

- เงินอุดหนุนกิจการที่เปLนสาธารณประโยชน? 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 280,000.00 287,862.00 296,177.78 360,000.00 (2.78) 350,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00 287,862.00 296,177.78 360,000.00 (2.78) 350,000.00 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท5องถิ่น 1,193,927.00 1,302,390.00 1,177,702.78 1,360,000.00 11.76 1,520,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ       

งานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเที่ยว       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง  60,500.00 97,800.00 118,800.00 6.90 127,000.00 

- เงินเพิ่มต�างของลูกจ0างประจํา  29,500.00 15,000.00 18,000.00 66.67 30,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)  90,000.00 112,800.00 136,800.00 14.77 157,000.00 

รวมงบบุคลากร  90,000.00 112,800.00 136,800.00 14.77 157,000.00 



 
งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - - - - - - 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 1.ค�าใช0จ�ายส�งเสริมการจัดการท�องเที่ยว 10,000.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 12,556.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

รวมงบดําเนินการ 12,556.00 - - 20,000.00 - 20,000.00 

รวมงานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเที่ยว - 90,000.00 112,800.00 156,800.00 12.88 177,000.00 

แผนงานการเกษตร       

งานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5       

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า - 20,000.00 - - - - 

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 โครงการท0องถิ่นไทย ร�วมใจภักดิ์ รักษ?พื้นที่สีเขียว - - - 10,000.00 50.00 15,000.00 

 โครงการสนับสนุนการปลูกหญ0าแฝก - - - 10,000.00 50.00 15,000.00 

 รายจ;ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม;เข5า - - - 20,000.00 50.00 30,000.00 

 ลักษณะรายจ;ายหมวดอื่น 

รวมหมวดค;าใช5สอย - 20,000.00 - 20,000.00 50.00 30,000.00 

รวมงบดําเนินการ - 20,000.00 - 20,000.00 50.00 30,000.00 
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งบเงินอุดหนุน       

หมวดเงินอุดหนุน       

 เงินอุดหนุนส�วนราชการ - - - - - 10,000.00 

 รวมเงินอุดหนุน - - - - - 10,000.00 

 รวมงบเงินอุดหนุน - - - - - 10,000.00 

รวมงานอนุรักษ:แหล;งน้ําและปCาไม5 - - - 20,000.00 100.00 40,000.00 

แผนงานพาณิชย:       

งานตลาดสด       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 106,800.00 106,800.00 180,000.00 216,000.00 - 216,000.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 73,200.00 73,200.00 - - - 24,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 180,000.00 180,000.00 180,000.00 216,000.00 11.11 240,000.00 

รวมงบบุคลากร 180,000.00 180,000.00 180,000.00 216,000.00 11.11 240,000.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ - 114,004.50 146,000.00 320,000.00 - 320,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย - 114,004.50 146,000.00 320,000.00 - 320,000.00 
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หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 3,440.00 28,690.00 4,927.00 100,000.00 - 100,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง - 105,435.00 31,962.00 150,000.00 - 150,000.00 

- วัสดุการเกษตร - - 3,120.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 3,440.00 134,125.00 40,009.00 275,000.00 - 275,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าไฟฟQา 218,403.79 191,315.93 94,647.51 280,000.00 (14.29) 240,000.00 

- ค�าน้ําประปา 77,074.10 129,053.32 158,962.97 150,000.00 26.67 190,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค 298,033.89 322,926.25 253,610.48 430,000.00 - 430,000.00 

รวมงบดําเนินการ 301,473.89 571,055.75 439,619.48 1,025,000.00 - 1,025,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง       

 ค�าบํารุงรักษาและประบปรุงที่ดินและสิ่งก�อสร0าง - - - - - 150,000.00 

 รวมหมวดค;าบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง - - - - - 150,000.00 

 รวมงบลงทุน - - - - - 150,000.00 

รวมงานตลาดสด 481,473.89 751,055.75 619,619.48 1,241,000.00 14.02 1,415,000.00 

แผนงานพาณิชย:       

งานโรงฆ;าสัตว:       

งบบุคลากร       

หมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา)       
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- เงินเดือนพนักงาน 187,440.00 209,120.00 223,920.00 280,440.00 5.82 296,760.00 

- ค�าจ0างลูกจ0างประจํา 112,680.00 119,520.00 126,600.00 153,720.00 9.60 168,480.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของลูกจ0างประจํา 10,170.00 3,330.00 - 2,280.00 - 2,280.00 

- ค�าจ0างพนักงานจ0าง 188,000.00 270,933.00 401,200.00 669,720.00 5.08 703,740.00 

- เงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ0าง 91,320.00 146,760.00 - - - 60,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝCายประจํา) 589,610.00 749,663.00 751,720.00 1,106,160.00 11.31 1,231,260.00 

รวมงบบุคลากร 589,610.00 749,663.00 751,720.00 1,106,160.00 11.31 1,231,260.00 

งบดําเนินการ       

หมวดค;าตอบแทน       

- ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - 8,120.00 20,000.00 50.00 30,000.00 

- ค�าเช�าบ0าน - - - 36,000.00 - 36,000.00 

- เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 2,850.00 900.00 900.00 10,000.00 - 10,000.00 

- เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล - - - - - - 

รวมหมวดค;าตอบแทน 5,406.00 3,457.00 9,020.00 66,000.00 15.15 76,000.00 

หมวดค;าใช5สอย       

- รายจ�ายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ 613,416.00 656,543.00 957,720.00 990,000.00 32.32 1,310,000.00 

- รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม�เข0า  29,626.00 69,917.00 -   

 ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 

 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ 23,708.00 - - 40,000.00 - 40,000.00 

 ค�าใช0จ�ายโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆ�าสตัว? จําหน�าย
เนื้อสัตว? และการศึกษาดูงาน 

- - - 60,000.00 (75.00) 15,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 15,250.00 43,395.00 1,850.00 50,000.00 90.00 95,000.00 

รวมหมวดค;าใช5สอย 652,374.00 729,564.00 1,029,487.00 1,140,000.00 28.07 1,460,000.00 
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หมวดค;าวัสดุ       

- วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 8,927.00 28,480.00 66,335.00 80,000.00 - 80,000.00 

- วัสดุก�อสร0าง 6,445.00 7,225.00 4,680.00 100,000.00 - 100,000.00 

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น - - 94,370.00 60,000.00 150.00 150,000.00 

- วัสดุการเกษตร 2,250.00 30,520.00 - 25,000.00 - 25,000.00 

รวมหมวดค;าวัสดุ 17,622.00 66,225.00 165,385.00 265,000.00 33.96 355,000.00 

หมวดค;าสาธารณูปโภค       

- ค�าไฟฟQา 169,414.33 153,162.97 195,422.21 230,000.00 4.35 240,000.00 

- ค�าน้ําประปา 135,267.91 138,675.75 155,990.51 190,000.00 10.53 210,000.00 

- ค�าโทรศัพท? 1,082.84 1,070.00 1,082.84 5,000.00 - 5,000.00 

รวมหมวดค;าสาธารณูปโภค 308,321.08 295,465.72 352,495.56 425,000.00 7.06 455,000.00 

รวมงบดําเนินการ 983,723.08 1,094,711.72 1,556,387.56 1,896,000.00 23.73 2,346,000.00 

งบลงทุน       

หมวดค;าครุภัณฑ:       

- เครื่องกําเนิดไฟฟQา   - 580,000.00 (100.00) - 

- ครุภณัฑ?ไฟฟQาและวิทยุ     - 98,000.00 

- ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? - 17,980.00 53,182.00 100,000.00 (100.00) - 

รวมหมวดค;าครุภัณฑ: - 17,980.00 53,182.00 680,000.00 (85.59) 98,000.00 

หมวดค;าที่ดินและสิ่งก;อสร5าง       

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก�อสร0าง      78,500.00 

 รวมค;าบํารุงที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก;อสร5าง      78,500.00 

รวมงบลงทุน - 17,980.00 53,182.00 680,000.00 (74.04) 176,500.00 

 รวมงานโรงฆ;าสัตว: 1,573,333.08 1,862,354.72 2,361,289.56 3,682,160.00 1.94 3,753,760.00 
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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 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน     2,509,350.-  บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานงบกลาง (00410) 
งบกลาง (00411)             รวม  2,509,350.-  บาท 
 หมวดรายจ;ายงบกลาง           รวม   2,509,350.-  บาท 
 ประเภทรายจ;ายงบกลาง (510000)         รวม   2,509,350.-  บาท 
 ค;าชําระหนี้เงินต5น  (110100)       จํานวน     380,840.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าชําระเงินกู0ทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู0เงิน   
เลขท่ี 1041/48/2555   ลงวันท่ี  11  มกราคม  2555 ซ่ึงนําไปก�อสร0างอาคารตลาดสด 
เทศบาล  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

ค;าชําระดอกเบ้ีย  (110200)       จํานวน    178,440.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าชําระเงินกู0ทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู0เงิน   

เลขท่ี 1041/48/2555   ลงวนัท่ี  11  มกราคม  2555  ซ่ึงนําไปก�อสร0างอาคารตลาดสด 
เทศบาล  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)     จํานวน    600,000.-  บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ0าง ต้ังแต� 

เดือน ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559  รวม 12 เดือน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

เบ้ียยังชีพผู5ปCวยเอดส:   (110900)               จํานวน       60,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินสงเคราะห?เบ้ียยังชีพผู0ปKวยเอดส?   จํานวน 7 ชุมชน  ในเขต 

เทศบาล  คนละ 500 บาทต�อเดือน จํานวน 12 เดือน  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
สํารองจ;าย  (111000)        จํานวน    202,170.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปLนหรือในกรณีท่ีไม�สามารถ 
คาดการณ?ไว0ล�วงหน0า   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

เงินช;วยเหลือพิเศษ  (111200)          จํานวน     10,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าช�วยเหลือทําศพพนักงานเทศบาล  ลูกจ0างประจําและ 

พนักงานจ0างหรือผู0มีสิทธิได0รับตามกฎหมายของเทศบาลท่ีถึงแก�กรรมในระหว�างรับราชการ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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ประเภทรายจ;ายตามข5อผูกพัน  (111100)                   รวม 1,077,900.-บาท   
1. ค;าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห;งประเทศไทย     จํานวน 59,900.-บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย ตามข0อบังคับ 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย  ร0อยละเศษหนึ่งส�วนหกของรายรับจริงป�ท่ีผ�านมา 
(ยกเว0นเงินกู0เงินจ�ายขาดและเงินอุดหนุน  ทุกประเภท)   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2.  ค;าใช5จ;ายในการจัดการจราจร       จํานวน  30,000.-บาท 
          -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล  
 ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท5องถ่ิน           จํานวน 170,000.-บาท 
    -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท0องถ่ินเทศบาล 

ตําบลหาดเสี้ยว   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     จํานวน 30,000.-บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปLนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดเสี้ยว  ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี  20  สิงหาคม 2553   
เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค?การบริหารส�วนท0องถ่ิน 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข5าราชการส;วนท5องถ่ิน  (กบท.) (120100)  
        จํานวน 788,000.-บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการส�วนท0องถ่ิน (ก.บ.ท.) 
โดยคํานวณต้ังจ�ายในอัตราร0อยละ  2  ของ งบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ�ายประจําป�  
(โดยไม�นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู0  เงินท่ีผู0อุทิศให0  หรือเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ)    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน   16,302,880.-  บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารท่ัวไป (00111)           รวม   9,801,240.- บาท 
งบบุคลากร (520000)            รวม   6,332,240.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว        รวม   6,332,240.- บาท 
 ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายการเมือง) (521000)       รวม   2,849,000.- บาท 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)         จํานวน  726,000.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนให0แก� นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี   

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. เงินค;าตอบแทนประจําตําแหน;งนายก/รองนายก (210200)        จํานวน 180,000.-บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งให0แก�นายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. เงินค;าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)            จํานวน 180,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนพิเศษให0แก�นายกเทศมนตรีและรองนายก 

เทศมนตรี   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4. เงินค;าตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)   จํานวน 207,500.-บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนให0แก�เลขานุการนายกเทศมนตรีและ 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

5. เงินค;าตอบแทนสมาชิกสภาองค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน (210600)  จํานวน 1,555,500.-บาท 
     -  ค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/ค�าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล/   

ค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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 ประเภทรายจ;าย  เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)          รวม  3,483,240.-บาท 
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)          จํานวน 2,046,960.- บาท 
     -  เงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้ ปลัดเทศบาล, 

รองปลัดเทศบาล,หัวหน0าสํานักปลัดเทศบาล,หัวหน0าฝKายอํานวยการ ,หัวหน0าฝKายปกครอง, 
บุคลากร ,เจ0าหน0าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตรและเจ0าหน0าท่ีธุรการ  จํานวน  8 อัตรา  
พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)           จํานวน 310,800.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนพิเศษของพนักงานท่ี 

ท่ีควรได0รับตามระเบียบท่ีกําหนด   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
3. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา (220400)           จํานวน 181,680.-บาท 

 -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจ0างลูกจ0างประจําในสํานักปลัดเทศบาลพร0อมท้ังเงิน 
ปรับปรุงค�าจ0างประจําป�   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)           จํานวน 856,600.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทน 

ท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในสํานักปลัดเทศบาล  ดังนี้  ผู0ช�วยบุคลากร, ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีธุรการ,  
พนักงานวิทยุ และพนักงานขับรถยนต? จํานวน  2 อัตรา รวมจํานวน  6 อัตรา  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

5. เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)          จํานวน 87,200.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 

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;วนท5องถ่ิน  (310100)   
                      จํานวน 100,000.-บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนผู0ปฏิบัติราชการอันเปLนประโยชน?แก�องค?กร 
ปกครองส�วนท0องถ่ินเงินรางวัล เงินทําขวัญฝKาอันตรายเปLนครั้งคราวหรือผู0ปฏิบัติราชการ 
อ่ืนอันเปLนประโยชน?แก�เทศบาลฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)           จํานวน 30,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให0แก� 

พนักงานเทศบาล ลูกจ0างประจํา และพนักงานจ0าง  ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการและในวันหยุดราชการ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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3. ค;าเช;าบ5าน  (310400)                  จํานวน 78,000.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ   

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)               จํานวน  30,000.-บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรผู0บริหารท0องถ่ินพนักงานเทศบาล 
และลูกจ0างประจํา ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)             รวม  1,580,000.-บาท 

1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)            จํานวน 250,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ? ค�าจัดซ้ือหนังสือพิมพ?สํานักงาน  

ค�าจัดซ้ือหนังสือราชกิจจานุเบกษา ค�าจัดทําหรือปรับปรุงเว็บไซต?ของเทศบาล  ค�าจ0างเหมา 
ทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลค�าจ0างเหมาดูแลศูนย?ข0อมูลข�าวสาร  ค�าถ�ายเอกสาร    
ค�าเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ   ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าเบ้ียประกัน  หรือจ0างเหมาบริการ 
หรืออ่ืน ๆ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    

2. รายจ;ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)           จํานวน 50,000.- บาท 
- ค�ารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรอง 

ผู0ท่ีมาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล  นิเทศ  ตรวจงาน ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท0องถ่ิน  
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได0รับแต�งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ   
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว�างองค?กรปกครองส�วน 
ท0องถ่ินกับองค?กรปกครองส�วนท0องถ่ินหรือองค?กรปกครองส�วนท0องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ 
เอกชน  ค�าใช0จ�ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
                    จํานวน 980,000.- บาท 

3.1  ค;าใช5จ;ายในการเดินทางไปราชการ          จํานวน 500,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ 

นอกราชอาณาจักร เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียม 
ต�าง ๆ ค�าเบ้ียเลี้ยงพยาน และค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปLน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

3.2  ค;าใช5จ;ายในการเลือกตั้ง               จํานวน 100,000.-บาท          
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเลือกต้ังผู0บริหารท0องถ่ินหรือสมาชิกสภา 

ท0องถ่ิน  และค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปLนเก่ียวกับการเลือกต้ัง    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3.3 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท:ในการเลือกตั้งผู5บริหารท5องถ่ิน 

หรือสมาชิกสภาท5องถ่ิน          จํานวน 10,000.-บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการการเลือกต้ังเชิงสมานฉันท?ในการ 

เลือกต้ังผู0บริหารท0องถ่ินหรือสมาชิกสภาท0องถ่ิน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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3.4 โครงการรณรงค:การเลือกตั้งผู5บริหารท5องถ่ินหรือสมาชิกสภาท5องถ่ิน จํานวน 10,000.-บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการรณรงค?การเลือกต้ังผู0บริหารท0องถ่ิน 

หรือสมาชิกสภาท0องถ่ิน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3.5 โครงการปกปAองสถาบันสําคัญของชาติ  เพ่ือความสมานฉันท:ของ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเส้ียว                         จํานวน 50,000.-บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการปกปQองสถาบันสําคัญของชาติเพ่ือ 

ความสมานฉันท?ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และเพ่ือส�งเสริมและ 
สนับสนุนการสร0างความปรองดองและสมานฉันท?ของคนในชาติ เช�น  การจัดต้ังศูนย? 
ปรองดองสมานฉันท?ระดับท0องถ่ิน การฝVกอบรม ประชุมชี้แจงหรือการจัดกิจกรรมกีฬา   
นันทนาการ และอ่ืน ๆ เปLนต0น   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.6 โครงการฝUกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู5บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ5าง                        จํานวน 250,000.-บาท   

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการฝVกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพผู0บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ0าง  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

    3.7  โครงการจัดกิจกรรมวันท5องถ่ินไทย                    จํานวน 20,000.-บาท  
   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดกิจกรรมวันท0องถ่ินไทย  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

    3.8  โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                      จํานวน 20,000.- บาท    
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล   

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
    3.9  โครงการเทศบาลพบประชาชน                    จํานวน 20,000.- บาท    

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)                 จํานวน 300,000.- บาท 
-  เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?   

ให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ เช�น ซ�อมแซมคอมพิวเตอร?  เครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ? 
ยานพาหนะและขนส�ง  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 
    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ค�าปากกา  ดินสอ กระดาษแฟกซ? กระดาษไข   

หมึกโรเนียว  แฟQม  กระดาษคาร?บอน ภาพเขียน , แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ? พระพุทธรูป  
แผงปPดประกาศ  กระดานดํา  กระดานไวท?บอร?ด  นาฬิกาต้ังหรือแขวน แบบพิมพ?งาน 
ทะเบียนราษฎร  ค�าน้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  ท่ีใช0ในกิจการของเทศบาล 
ของเทศบาล  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      

2.  ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)            จํานวน  20,000.- บาท 
    - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุและอุปกรณ?บํารุงรักษาซ�อมแซมไฟฟQาสํานักงานซ�อมแซม 

วิทยุประจําท่ี ลําโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือ   
และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปLน ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      

3.  ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว (330300)             จํานวน 50,000.- บาท 
              -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ0านงานครัว เช�น น้ําด่ืมไม0กวาด น้ํายาล0าง 
ห0องน้ํา  ผงซักฟอก  แก0วน้ํา  คูลเลอร?  ถ0วยกาแฟ  หรืออ่ืนๆ เพ่ือใช0สํานักงานเทศบาลฯ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

4.  ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)              จํานวน 50,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0าง  ซ่ึงมีความจําเปLนต0อง ใช0งานซ�อมแซมปรับปรุง 

อาคารของเทศบาล และปรับปรุงปQายหน0าสํานักงานฯ  เช�น ไม0ต�างๆ  น้ํามันทาไม0  ทินเนอร?  
ปูนซีเมนต?  กระเบ้ืองหรืออ่ืนๆ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

5.  ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)             จํานวน 50,000.-บาท 
     -  เปLนค�าซ้ือวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล�สําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาลเช�น  

ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่ ไขขวง  คีมลXอค (คอม0า) นXอตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
เครื่องชาร?จแบตเตอรี่รถยนต? ตลับลูกป\น  น้ํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข0างรถยนต?   
หม0อน้ํารถยนต?  กันชนรถยนต?  เบาะรถยนต?  ฟPล?มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย  หรืออ่ืนๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      

6.  ค;าวัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน (330800)          จํานวน 250,000.-บาท 
     -  เปLนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน   

น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่องฯลฯ  สําหรับรถยนต?เทศบาลและรถจักรยานยนต? หรืออ่ืน ๆ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    

7.  ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)            จํานวน 30,000.-บาท 
     -  เพ่ือเปLนค�าวัสดุและอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ?จัดทําแผ�นพับ  

พู�กัน สี รูปถ�ายท่ีมาจากการล0าง อัด ขยาย ถ�านใส�กล0องถ�ายรูปหรืออ่ืนๆ ฯลฯ  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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8.  ค;าวัสดุคอมพิวเตอร: (331400)             จํานวน 50,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าแผ�นดิสก?  หัวพิมพ?แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร?   

หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร  หมึกเครื่องคอมพิวเตอร?  แผ�นหรือจานบันทึกข0อมูลหรืออ่ืน ๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
       

หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)              รวม  750,000.-บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค                              รวม  750,000.- บาท 
1. ค;าไฟฟAา (340100)                     จํานวน  550,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าไฟฟQาท่ีใช0ในสํานักงานเทศบาลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. ค;าน้ําประปา (340200)              จํานวน 70,000.- บาท 

 -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าน้ําประปาท่ีใช0ในสํานักงานเทศบาลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3. ค;าโทรศัพท: (340300)              จํานวน 20,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0โทรศัพท?สํานักงาน  ค�าโทรศัพท?เคลื่อนท่ีและเพ่ือบริการ 
ประชาชน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4. ค;าไปรษณีย: (340400)              จํานวน 50,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าดวงตราไปรษณีย?ยากร ค�าจัดส�งโทรเลขธนาณัติบริการส�ง 

เอกสาร ฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
5.  ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)            จํานวน 60,000.-บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าโทรภาพหรือโทรสาร ค�าเทเล็กซ? ค�าวิทยุติดตามตัวค�าวิทยุ 

สื่อสาร ค�าสื่อสารผ�านดาวเทียม  ค�าใช0จ�ายเก่ียวกับอินเทอร?เน็ต  และการสื่อสารอ่ืน ๆ และ 
ให0หมายความรวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0ใช0บริการดังกล�าว  และค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ 
การใช0บริการ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
งบลงทุน  (540000)                 รวม  216,000.-  บาท 
 หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง     รวม  216,000.-  บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (542000) 
 1. ค;าก;อสร5างปรับปรุงอาคารสํานักงาน   (521000)   รวม  216,000 .- บาท 

1.1 ค�าปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จํานวน  1  หลัง ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  โดยการดําเนินการทาสีอาคารใหม�  เพ่ือเปLนการปรับปรุงดูแลรักษาความความ
สวยงามอาคารสํานักงานฯ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(อยู�ในแผนพัฒนาสามป�  ประจําป� พ.ศ.2559 – 2561)   5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา 

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทาง  5.2 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0  สถานท่ี  บุคลากร  และบริการประชาชน   ข0อท่ี  21  หน0าท่ี 147 
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งบเงินอุดหนุน  (560000)                   รวม 10,000.-บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  (561000)                  รวม 10,000.-บาท 

ประเภทรายจ;าย  เงินอุดหนุนส;วนราชการ  (610200)           จํานวน 10,000.-บาท  
1.   อุดหนุนดําเนินการศูนย:ประสานและบริการข5อมูลของ  
     องค:กรปกครองส;วนท5องถ่ินจังหวัดสุโขทัย ประจําป�  2559          จํานวน 10,000.- บาท 
     - เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนดําเนินการศูนย?ประสานและบริการข0อมูลของ 

องค?กรปกครองส�วนท0องถ่ินจังหวัดสุโขทัย  ประจําป�  2559   ให0กับสํานักงานส�งเสริมการ 
ปกครองท0องถ่ินจังหวัดสุโขทัย    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
งบรายจ;ายอ่ืน  (550000)                   รวม   25,000.-บาท 

หมวดรายจ;ายอ่ืน       
รายจ;ายอ่ืนท่ีไม;เข5าลักษณะประเภทงบรายจ;ายใดรายจ;ายหนึ่ง  (551000)      รวม   25,000.-บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าจ5างประเมินผลฯ (510100)            จํานวน  25,000.-บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ 

ราชการของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และอ่ืนๆ  ในเขตเทศบาลฯ    ตั้งจ;ายจากเงินรายได0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



82 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00112)                   รวม    2,293,410.-  บาท 
งบบุคลากร  (520000)                     รวม    1,433,210.-  บาท 
หมวดเงินเดือน  ค;าจ5างประจํา  และค;าจ5างช่ัวคราว         รวม    1,433,210.-  บาท 

ประเภทรายจ;าย  เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)        รวม    1,433,210 .-  บาท 
          1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)      จํานวน       993,720.-  บาท     
                -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล  ตําแหน�งผู0อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน0าฝKายแผนและงบประมาณ   หัวหน0าฝKายบริการและเผยแพร�วิชาการ    จํานวน  3  อัตรา  พร0อมท้ัง   
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
           2.  เงินประจําตําแหน;ง  (220300)               จํานวน     134,400.-   บาท 
       -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลท่ีได0รับเงินประจํา
ตําแหน�ง   ตามกฎหมายว�าด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
  3.  ค;าจ5างพนักงานจ5าง  (220600)      จํานวน     257,090.-   บาท            
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ี          
ในกองวิชาการและแผนงาน  ตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา , ตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ี
ประชาสัมพันธ?  จํานวน  1  อัตรา    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
  4.  เงินเพ่ิมต;าง  ๆ  ของพนักงานจ5าง  (220700 )    จํานวน      48,000.-   บาท            
                -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในกองวิชาการและ
แผนงานตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ,  ตําแหน�งผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีประชาสัมพันธ?      
จํานวน  1  อัตรา    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

 
งบดําเนินงาน  (530000)            รวม    805,200.-   บาท 
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      
               - เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล   ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ  
 ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      
 ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย  (532000)           จํานวน    591,000.-   บาท 
 1.  รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ  (320100)     จํานวน    350,000.-   บาท              
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าถ�ายเอกสาร   และค�าเย็บหนังสือหรือเข0าปก    แผนพัฒนาเทศบาล      
 เทศบัญญัติ  แผนปฏิบัติการ   ค�าจัดทําวารสาร  งานประชาสัมพันธ?และสิ่งพิมพ?อ่ืน  ๆ   ท่ีจําเปLนต�อกิจการของ
เทศบาล   ค�าโฆษณาและเผยแพร�ทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน   จ0างเหมาวางระบบอินเตอร?เน็ต  หรือจ0าง
เหมาบริการอ่ืน ๆ  และค�าใช0จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปLน      ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

2.  รายจ;ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)    จํานวน     20,000.-   บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ    คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย  คณะกรรมการสอบข0อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  และอ่ืน ๆ  หรือคณะกรรมการ   หรือ
คณะอนุกรรมการ ท่ี ได0 รับการแต� ง ต้ั งตามกฎหมาย  หรือตามระเ บียบ  หรือหนั งสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทย  และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเปLนประโยชน?แก�เทศบาล    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5       
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3.  รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300)       
ตั้งไว5  201,000  บาท  เพ่ือจ;ายเปNน          
      3.1  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ                จํานวน   80,000.-  บาท     

     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�าน
ทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าใช0จ�ายในการลงทะเบียนในการไปฝVกอบรมและค�าใช0จ�าย
และค�าใช0จ�ายอ่ืนท่ีจําเปLน ฯลฯ  เปLนต0น    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
      3.2  ค�าใช0จ�ายโครงการอบรมเก่ียวกับการปQองกันการทุจริต     จํานวน   20,000.-  บาท 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
      3.3  ค�าใช0จ�ายโครงการจัดเก็บข0อมูลพ้ืนฐานเขตเมือง                จํานวน   20,000.-  บาท 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     

     3.4  สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน  การพัฒนาผู0นําชุมชน  สร0างเครือข�ายองค?กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ     
บูรณาการหรืออ่ืนๆ  เพ่ือนําข0อมูลมาจัดทําเปLนแผนพัฒนาเทศบาล            จํานวน   21,000.-   บาท  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.5  โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป�      จํานวน   30,000.-   บาท 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.6  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด0านงานประชาสัมพันธ?  จํานวน   30,000.-   บาท 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  20,100.- บาท    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  9,900.- บาท     

4.  ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมทรัพย:สิน  (320400)      จํานวน   20,000.-   บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?ท่ีชํารุดเสียหาย  ได0แก�  เครื่องคอมพิวเตอร?
เครื่องปริ้นเตอร?  โตXะ  เก0าอ้ี  กล0องถ�ายรูป  เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ ฯลฯ  เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ประเภทรายจ;าย   ค;าวัสดุ  (533000)       จํานวน   200,000.-  บาท 

1.  วัสดุสํานักงาน  (330100)        จํานวน     50,000.-  บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ปากกา   เครื่องเขียนต�าง ๆ แบบพิมพ?ต�าง ๆ  ฯลฯ  เปLนต0น      
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
          2.  วัสดุคอมพิวเตอร:  (331400)            จํานวน    80,000.-   บาท      
       -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุคอมพิวเตอร?  เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข0อมูล  เทปบันทึกข0อมูล  หัวพิมพ?
หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร?  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ?  แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  ฯลฯ 
เปLนต0น     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

3.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร;    (331100)      จํานวน   50,000.-   บาท     
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุและอุปกรณ?  จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ?  จัดทําแผ�นพับ  พู�กัน สี    
รูปถ�ายท่ีมาจากการล0าง  อัดขยายจากกล0องดิจิตอล  วีดีทัศน?  เมมโมรี่การ?ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส?ซูม  
เอกสารเผยแพร�ต�างๆ  และอ่ืนๆ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 4.  วัสดุไฟฟAาและวิทยุ   (330200)        จํานวน   10,000.-  บาท     

     -   เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุไฟฟQาและวิทยุ  เพ่ือนําไปก�อสร0าง  ปรับปรุงซ�อมแซมหอกระจายข�าว เช�น   
เสาไฟฟQา  สายไฟฟQา  ไมค?  เครื่องเล�นดีวีดี  และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการปรับปรุงซ�อมแซมหอกระจายข�าว          
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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5.  วัสดุก;อสร5าง   (330600)        จํานวน       10,000.-    บาท  
         -   เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0างใช0ในการปฏิบัติหน0าท่ี  เช�น เหล็ก  ทราย  หิน  เหล็กผูกลวด    

สี  ปูน  ไม0  และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปLนในการปฏิบัติงาน  เพ่ือนําไปก�อสร0าง  ปรับปรุงซ�อมแซมหอกระจายข�าว 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
          
หมวดค;าสาธารณูปโภค   (534000)         จํานวน       10,200.-    บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค                        จํานวน      10,200.-    บาท 
  1. ค;าบริการทางโทรคมนาคม  (340500)       จํานวน       10,200.-    บาท 
  -   เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอ่ืนๆ  และให0หมายความ
รวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0บริการดังกล�าวและค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ  เปLนต0น 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบลงทุน  (540000)              รวม       55,000.-    บาท      
  หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง             รวม       55,000.-    บาท 
 ค;าครุภัณฑ:    (541000)                                                รวม       55,000.-    บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ   (410600)     จํานวน       36,000.-    บาท 
     1.  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ืออุปกรณ?หอกระจายข�าวพร0อมอุปกรณ?  1  ชุด เพ่ือติดต้ังให0กับชุมชน    
บ0านใหม�ชัยมงคล  ดังรายการต�อไปนี้ 
  1)  จัดซ้ือไมโครโฟน  จํานวน  1  ตัว  
  2)  จัดซ้ือยูนิตฮอร?น  จํานวน  4  ตัว  โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า 
   -  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)  จัดซ้ือเครื่องเล�นดีวีดี  โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า  
   -  เล�นแผ�น    :     CD , VCD , SVCD, DVD, MP3 
   -  สัญญาณเสียง  :     Stereo  2.0 CH 
   -  ช�องต�อภาพ  :     VIDEO, S-VIDEO, Component (Y/Pb/Pr) 
   -  ชนิดจอภาพ  :     4:3/16:9 
   -  เมนูภาษาไทย / อังกฤษ 
  4)  เครื่องขยายเสียง  โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า 
   -  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)  จัดซ้ือสายไฟอ�อน ANT (แอนท?)  VFF2*2.5 ยาว 100  เมตร 
  6)  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเสาไฟฟQาแรงสูง  12  เมตร  จํานวน  2  ต0น ๆ ละ  8,000  บาท 
เปLนเงิน  16,000  บาท    
 ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไม�มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานัก
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 

( อยู�ในแผนพัฒนาสามป�  ประจําป�  พ.ศ. 2559 – 2561 )   ยุทธศาสตร? 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทาง  5.4  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช0และ
สถานท่ี   บุคลากร  และบริการประชาชน)  ข0อท่ี  1  หน0า  166 

 
ประเภทรายจ;าย  ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร;   (410700)   จํานวน     19,000.-    บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเลนส?กล0อง  DSLR  จํานวน  1  ตัว  โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า 

-  ระยะโฟกัส  (Focal  Length)    18 – 136  mm 
-  รูรับแสงกว0างท่ีสุด  (Maximum  Aperture)  F3.5 – F5.6 
-  รูรับแสงแคบท่ีสุด  (Minimum  Aperture)  f/22 – 36 
-  องค?ประกอบเลนส?  (Lens  Construction)  12Group/16 Elements 
-  ระยะโฟกัสตํ่าสุด  (Minimum  Focus  Distance) 1.3’ (.40m) 
-  อัตราการขยายสูงสุด  (Maximum  Reproduction  Blades)  n/a 
-  จํานวนของม�านรับแสง  (Number of Diaphragm Blades)  7 
-  ระยะช�วยโฟกัส  (Focus  Adjustment)   Internal 
-  ระบบปQองกันการสั่น  (Image  Stabilizer)  4  stops 
-  ขนาดฟPลเตอร?  (Filter  Attachment Size)  67  mm  
 

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไม�มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานัก
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 

( อยู�ในแผนพัฒนาสามป�  ประจําป�  (พ.ศ. 2559 – 2561 ) ยุทธศาสตร? 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน   แนวทาง   5.2   จัดหาเครื่องมือเครื่องใช0และสถานท่ี   
บุคลากร  และบริการประชาชน)  ข0อท่ี  38  หน0า  152 
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งานบริหารงานคลัง (00113)           รวม      4,208,230.-   บาท 
งบบุคลากร (520000)              รวม     3,087,430.-   บาท 
 หมวดเงินเดือน  ค;าจ5างประจํา  และค;าจ5างช่ัวคราว       รวม      3,087,430.-   บาท 
 ประเภทรายจ;าย  เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)     จํานวน    3,087,430.-   บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)          จํานวน    1,636,560.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล  จํานวน  7  อัตรา พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป�    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. เงินประจําตําแหน;ง (220300)       จํานวน      134,400.-   บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนเปLนรายเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีได0รับเงินประจําตําแหน�งตาม
กฎหมายว�าด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง จํานวน  1  อัตรา    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)       จํานวน     1,274,470.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีใน

งานผลประโยชน?และกิจการพาณิชย? จํานวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย?สิน จํานวน 1 อัตรา งานการเงิน
และบัญชี  จํานวน 2 อัตรา งานคลัง จํานวน 1 อัตรา งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน จํานวน 4  อัตรา  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4. เงินเพ่ิมต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง(220700)      จํานวน        42,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานผลประโยชน?

และกิจการพาณิชย? จํานวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย?สิน จํานวน 1 อัตรา งานการเงินและบัญชี  จํานวน  
2 อัตรา งานคลัง จํานวน 1 อัตรา งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
งบดําเนินงาน (530000)                                           รวม    1,083,000.-    บาท 
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ         รวม    1,063,000.-    บาท 

ประเภทรายจ;าย   ค;าตอบแทน (531000)         จํานวน       76,000.-    บาท      
เพ่ือจ�ายเปLน 

1. ค;าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปNนประโยชน:ต;อองค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน (310100)   
         จํานวน       20,000.-    บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ0าง คณะกรรมการเปPดซองสอบราคา 

และควบคุมงาน  ในอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) จํานวน      10,000.-    บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงานเทศบาล  พนักงานจ0าง
ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. ค;าเช;าบ5าน (310400)      จํานวน       36,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิ์ได0รับตามระเบียบฯ  

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
4. เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จํานวน      10,000.-   บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล   ผู0มีสิทธิ์ได0รับตามระเบียบฯ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย  (532000)        จํานวน   630,000.-  บาท 
1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)    จํานวน   400,000.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจ0างเหมาบริการ ค�าโฆษณาและเผยแพร� ค�าเช�าทรัพย?สิน 
ค�าธรรมเนียม และค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ ฯลฯ เปLนต0น    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
จํานวน  130,000.-  บาท  เพ่ือจ;ายเปNน 
       2.1  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   100,000.-  บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน ฯลฯ เปLนต0น        ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
      2.2  ค�าใช0จ�ายโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน   จํานวน  30,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน เช�นการถ�ายเอกสาร
ระวางท่ีดิน การคัดลอกข0อมูลท่ีดิน เพ่ีอนํารูปแปลงท่ีดินเข0าสู�โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย?สิน การ
จัดทําแผนท่ีแม�บท การจัดทําข0อมูลรายละเอียดประจําแปลงท่ีดิน การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ?และครุภัณฑ? รวมท้ัง
การจ0างเหมาบุคลากรและอ่ืน ๆ เปLนต0น     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 3.  ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม  (320400)            จํานวน    100,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สิน ครุภัณฑ?ท่ีชํารุดเสียหาย เช�น เครื่อง
คอมพิวเตอร?  เครื่องถ�ายเอกสาร  โตXะ  เก0าอ้ี  รถจักรยานยนต? ฯลฯ  เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ     
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ  (533000)    จํานวน   357,000.-  บาท 

1. วัสดุสํานักงาน (330100)      จํานวน   200,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าเครื่องเขียน แบบพิมพ?ต�าง ๆ แฟQมเก็บเอกสาร  สมุดบัญชีต�าง ๆ กระดาษ 

ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. วัสดุยานพาหนะและขนส;ง  (330700)   จํานวน      5,000.-   บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เช�นแบตเตอร?รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน   (330800)   จํานวน    40,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น เช�นน้ํามันดีเซล น้ํามันเบ็นซิน น้ํามันจารบี 

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร;   (331100)    จํานวน    12,000.-   บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอร?  โฟม  พู�กัน  สี  
รูปภาพท่ีมาจากการล0าง  อัด  ขยาย  ถ�านใส�กล0องถ�ายรูป  และอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

5. วัสดุคอมพิวเตอร:  (331400)              จํานวน   100,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุคอมพิวเตอร? เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข0อมูล เทปบันทึกข0อมูล หัวพิมพ?หรือ

แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร? ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ? แผ�นกรองแสง กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ เปLนต0น  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)     รวม  20,000.-     บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค  (534000)             รวม  20,000.-     บาท 

1. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม   (340500)        จํานวน      20,000.-     บาท 
- เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอ่ืนๆ  และให0หมายความ

รวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0บริการดังกล�าวและค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ   เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
งบลงทุน          รวม      19,000.-     บาท      
  หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง               รวม      19,000.-     บาท 
 ค;าครุภัณฑ:    (541000)                                                  รวม      19,000.-     บาท 

ประเภทรายจ;าย   ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)               จํานวน      19,000.-     บาท 
1) เพ่ือจ;ายเปNนค;าจัดซ้ือเครื่องพิมพ:  Multifunction ชนิดเลเซอร:/ชนิด LED สี   จํานวน   

1  ชุด ๆ ละ  19,000.- บาท  เปLนเงิน  19,000.-  บาท  โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปLนอุปกรณ?ท่ีมีความสามารถเปLน printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
- ใช0เทคโนโลยีแบบเลเซอร?  หรือ  แบบ LED 
- มีหน�วยความจํา (Memory)  ขนาดไม�น0อยกว�า 192 MB 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 12 นิ้ว 
- มีช�องเชื่อมต�อ (Interface)  แบบ  USB 2.0  หรือดีกว�า  จํานวนไม�น0อยกว�า  1  ช�อง 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ Net work Interface แบบ 10/100 Base-T  หรือ

ดีกว�า จํานวนไม�น0อยกว�า 1 ช�อง 
- มีความละเอียดการพิมพ?ไม�น0อยกว�า  600x600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ?ร�างสีไม�น0อยกว�า  22  หน0าต�อนาที   
- มีความเร็วในการพิมพ?ร�างขาวดําไม�น0อยกว�า  22  หน0าต�อนาที 

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันท่ี 18 

กุมภาพันธ?  2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป� 2558 
(แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี บุคลากรและการบริการ
ประชาชน  ข0อท่ี  31  หน0า  150 

งบเงินอุดหนุน    (560000)     รวม     18,800.- บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  (561000)     รวม   18,800.- บาท 

ประเภทรายจ;าย  เงินอุดหนุนองค:กรปกครองส;วนท5องถ่ินอ่ืน (610100)  จํานวน  18,800.- บาท  
1. อุดหนุนศูนย:จัดซ้ือจัดจ5าง           จํานวน      18,800.-       บาท 
เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนศูนย?จัดซ้ือจัดจ0าง โดยให0องค?การบริหารส�วนตําบลหนองอ0อเปLนผู0ดําเนินการ

แทนองค?กรปกครองส�วนท0องถ่ินทุกแห�งในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ตามหนังสือองค?การบริหารส�วนตําบลหนองอ0อ
ท่ี 75501/ 270  ลงวันท่ี   1  กรกฎาคม  2558    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน   3,812,560.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)            รวม 3,057,360.- บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม 2,420,960.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว    รวม 2,420,960.- บาท 
 ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)        จํานวน 2,420,960.- บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)           จํานวน   550,000.- บาท 
-  เงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ หัวหน0าฝKาย 

ปQองกันและรักษาความสงบ,เจ0าพนักงานปQองกันฯ, เจ0าหน0าท่ีปQองกันฯ และเจ0าหน0าท่ี 
เทศกิจ จํานวน 4 อัตรา พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. เงินเพ่ิมต;าง ๆ ของพนักงาน (220200)             จํานวน 22,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานเทศบาลและเงินเพ่ิม 

ต�าง ๆ ท่ีพนักงานเทศบาลมีสิทธิได0รับตามกฎหมายในสํานักปลัดเทศบาล   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา (220400)             จํานวน 221,760.-บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจ0างลูกจ0างประจําในงานปQองกันฯ  พร0อมท้ังเงิน 
ปรับปรุงค�าจ0างประจําป�    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)         จํานวน 1,500,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทน 

ท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานปQองกันฯ ดังนี้ ผู0ช�วยเจ0าพนักงานเทศกิจ  จํานวน 1 อัตรา พนักงาน 
ขับรถยนต?ดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา พนักงานดับเพลิง  จํานวน 10 อัตรา รวมจํานวน 14 อัตรา   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

5. เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)           จํานวน 127,200.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 

ในงานปQองกันฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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งบดําเนินการ     (530000)              รวม  636,400.-  บาท 
 หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ            รวม  544,400.-  บาท 
 ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)            รวม  104,400.-  บาท 

1. ค;าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปNนประโยชน:แก;   
องค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน  (310100)           จํานวน  20,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทน อปพร.  และอ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. ค;าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)        จํานวน  5,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให0แก�พนักงาน 

เทศบาล  ลูกจ0างประจํา และพนักงานจ0าง  ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ 
ในวันหยุดราชการ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. ค;าเช;าบ5าน  (310400)           จํานวน  59,400.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตาม 

ระเบียบฯ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4.  เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)         จํานวน  20,000.-บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ0างประจํา 
ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)              รวม 340,000.-บาท 

1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)         จํานวน   20,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าเย็บหนังสือหรือเข0าเล�ม  ค�าจ0างเหมาโฆษณาและเผยแพร�  

จ0างเหมาวางระบบอินเตอร?เน็ต  หรือจ0างเหมาบริการอ่ืน ๆ  และค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะ 
     รายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)           จํานวน  20,000.-บาท 
      2.1  ค;าใช5จ;ายในการเดนิทางไปราชการ          จํานวน  20,000.-บาท 

   - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียนต�าง ๆ   
ค�าเบ้ียเลี้ยงพยาน และค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปLน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)                 จํานวน 300,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?  ค�าบํารุงรักษาหรือ 

ซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืน  เพ่ือให0สามารถใช0งาน 
ได0ตามปกติ  เช�น รถดับเพลิงรถยนต?บรรทุกน้ํา รถกู0ภัย เครื่องตัดหญ0า เครื่องสูบน้ําและครุภัณฑ?  
ฯลฯ เปLนต0น   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ (533000)                รวม 100,000.-บาท 
1.  ค;าวัสดุสํานักงาน (330100)             จํานวน  10,000.- บาท 
    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ค�าปากกา ดินสอ แฟQม ภาพเขียน, แผนท่ี  

พระบรมฉายาลักษณ? พระพุทธรูป แผงปPดประกาศ  กระดานดํา กระดานไวท?บอร?ด   
นาฬิกาต้ังหรือแขวน  ค�าน้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสถานีดับเพลิง  ท่ีใช0ในกิจการ 
ของเทศบาลของเทศบาล  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      

2. ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)            จํานวน  10,000.- บาท 
    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุไฟฟQาและวิทยุ  และอุปกรณ?บํารุงรักษา ซ�อมแซมไฟฟQา 

สถานีดับเพลิง  เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอ่ืนๆ ท่ีจําเปLน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3.  ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)             จํานวน  50,000.-บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0าง เช�น ไม0ต�าง ๆ น้ํามันทาไม0ทินเนอร? สี  แปรงทาสี   

ปูนซีเมนต? ปูนขาว  อิฐหรือซีเมนต?บล็อก กระเบ้ือง  สังกะสี ตะปู  ค0อน สว�าน ฯลฯ  เปLนต0น    
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4.  วัสดุเครื่องแต;งกาย (331200)           จํานวน  30,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเครื่องแต�งกายสําหรับงานปQองกันฯ  เช�น เครื่องแบบ  

เสื้อ กางเกง ผ0า เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท0า รองเท0า เข็มขัด ฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
 

หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)     รวม  92,000.-บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค  (5340000)    รวม  92,000.-บาท 
1. ค;าไฟฟAา (340100)            จํานวน  60,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าไฟฟQาท่ีใช0ในสถานีดับเพลิงฯ    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. ค;าน้ําประปา (340200)           จํานวน  20,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าน้ําประปาท่ีใช0ในสถานีดับเพลิงฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3.  ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)         จํานวน 12,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าโทรภาพหรือโทรสาร ค�าเทเล็กซ? ค�าวิทยุติดตามตัว ค�าวิทยุสื่อสาร  

ค�าสื่อสารผ�านดาวเทียม  ค�าใช0จ�ายเก่ียวกับอินเทอร?เน็ต  และการสื่อสารอ่ืน ๆ และให0หมายความ 
รวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0ใช0บริการดังกล�าว  และค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ  
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;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ  (320100)         จํานวน     5,000.-   บาท              
  -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ได0แก�  ค�าธรรมเนียม  ค�าคัดสําเนา
เอกสาร  ฤชา  อากรและอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข0องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล   และอ่ืนๆ ท่ีจําเปLนตามอาจ
หน0าท่ี   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานปAองกันภัยฝCายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)             รวม 750,200.-บาท 
งบดําเนินการ     (530000)       รวม 700,000.-บาท 
 หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ      
 ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย (532000)     รวม 300,000.-บาท 

รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
         รวม 300,000.-บาท 
1. โครงการฝUกอบรมทบทวนอาสาสมัครปAองกันภัยฝCายพลเรือน        จํานวน  50,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการฝVกอบรมทบทวนอาสาสมัครปQองกันภัยฝKาย 
พลเรือน  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2.  โครงการฝUกซ5อมแผนปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย         จํานวน  20,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการฝVกซ0อมแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

3.  โครงการปAองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช;วงเทศกาลต;าง ๆ       จํานวน  60,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลต�าง ๆ   
เช�น  เทศกาลป�ใหม�, เทศกาลสงกรานต?  เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4.  โครงการส;งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบการแพทย:ฉุกเฉิน 
              จํานวน  20,000.-บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการระบบ 
การแพทย?ฉุกเฉิน   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

5. โครงการอบรมให5ความรู5เก่ียวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจร 
เบ้ืองต5นและการบังคับใช5กฎจราจร         จํานวน  50,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการอบรมให0ความรู0เก่ียวกับกฎจราจรและกฎหมาย 
จราจรเบ้ืองต0นและการบังคับใช0กฎจราจร  เพ่ือให0ความรู0กับเด็กและเยาวชนให0ความรู0เก่ียวกับ 
กฎจราจรและกฎหมายจราจรเบ้ืองต0นและการบังคับใช0กฎจราจร   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

6.  โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน         จํานวน  50,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการติดต้ังถังดับเพลิงในชุมชน  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

7.  โครงการจัดซ้ือถังกักเก็บน้ําเพ่ือเก็บน้ําหน5าแล5ง        จํานวน  50,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการจัดซ้ือถังกักเก็บน้ํา เพ่ือเก็บน้ําไว0ใช0อุปโภค   
บริโภค ในช�วงหน0าแล0งให0กับชุมชน   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ (533000)     รวม  400,000.-บาท 
1.  ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)          จํานวน 100,000.-บาท 
    - เปLนค�าซ้ือวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล�สําหรับใช0กับรถยนต? เทศบาล เช�น  

ยางใน  ยางนอก  แบตเตอรี่ ไขขวง  คีมลXอค (คอม0า) นXอตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน   
เครื่องชาร?จแบตเตอรี่ รถยนต? ตลับลูกป\น น้ํามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข0างรถยนต?   
หม0อน้ํารถยนต?  กันชนรถยนต?  เบาะรถยนต?  ฟPล?มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  หรืออ่ืนๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

2.  ค;าวัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน (330800)          จํานวน 200,000.-บาท 
    -  เปLนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น น้ํามันเครื่อง น้ํามันดีเชล น้ํามันเบนซิน  

น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต?เทศบาล รถจักรยานยนต?  และรถยนต?ดับเพลิง หรืออ่ืน ๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.  ค;าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)    จํานวน 50,000.-บาท 
    - เพ่ือเปLนค�าวัสดุเครื่องดับเพลิงต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานปQองกันฯ เช�น สายส�งต�อ 

ท�อดับเพลิง  น้ํายาเคมี  ถังดับเพลิง ฯลฯ เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4  ค;าวัสดุอ่ืน ๆ (331700)      จํานวน 50,000.-บาท 
    - เพ่ือเปLนค�าวัสดุกระจกมองทางแยก เพ่ือติดต้ังทางแยก  เพ่ือลดอุบัติเหตุฯ  

ภายในเขตเทศบาล เช�น กระจกมองทางแยก หรือ  อ่ืน ฯลฯ เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
งบลงทุน  (540000)          รวม  50,200.-บาท 
 หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง       รวม  50,200.-บาท 
 1. ค;าครุภัณฑ: (541000)         รวม  50,200.-บาท 

1. ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:การเกษตร (410400)       รวม  50,200.-บาท 
1.1 ค;าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา  แบบท;อสูบพญานาค                     จํานวน 41,200.-บาท 
      - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบท;อสูบพญานาค จํานวน 4 เครื่อง เปLนเงิน 41,200.-บาท  

เพ่ือใช0ในงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการช�วยเหลือผู0ประสบภัยในสถานท่ีจํากัดหรือท่ีแคบ ๆ  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เปLนเครื่องเบนซิน ขนาดไม�น0อยกว�า 5.5 HP   
2) ท�อสูบน้ํา 5 นิ้ว (แบบต�อตรง) 5”X 6 ฟุต จํานวน 2 ท�อ 

3) ท�อสูบน้ํา  5” X 8 ฟุต จํานวน 2 ท�อ 

4) สายผ0าใบ 1  กก. ยาว  10 เมตร     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
-  เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ   

ป�  พ.ศ. 2558 
-  (และอยู�ในแผนพัฒนาสามป�  ประจําป� พ.ศ.2559 – 2561)   5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา 

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0และงานบุคลากรงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข0อท่ี 10   หน0าท่ี 16 
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1.2 ค;าจัดซ้ือเครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค:             จํานวน 9,000.-บาท 
      - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค:   จํานวน   2  เครื่อง  

เปLนเงิน  9,000.-บาท เพ่ือใช0ในงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการช�วยเหลือผู0ประสบภัยในสถานท่ี
จํากัดหรือท่ีแคบ ๆ  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องปcdมจุ;มเทอร:โมพลาสติกเอนกประสงค:   ขนาด 2” X  2 ”/2 HP  400  W  

(APP  BPS 400)   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
-  เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ   

ป�  พ.ศ. 2558 
-  (และอยู�ในแผนพัฒนาสามป�  ประจําป� พ.ศ.2559 – 2561)   5 ยุทธศาสตร?การพัฒนา 

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช0และงานบุคลากรงานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข0อท่ี 11  หน0าท่ี 163 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน  11,367,560.- บาท จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานการศึกษา (00210) 
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)             รวม     2,171,700.- บาท 
งบบุคลากร (520000)       รวม   961,400.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว   รวม   961,400.- บาท 
 ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)  รวม   961,400.- บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)           จํานวน   495,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป�   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. เงินประจําตําแหน;ง(220300)          จํานวน   134,400.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนเปLนรายเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีได0รับเงินประจําตําแหน�งตาม
กฎหมายว�าด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง(220600)                   จํานวน   320,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีผู0ช�วย

นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา  คนงานท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4. เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)         จํานวน    12,000.- บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�คนงานท่ัวไปจํานวน 1 ตําแหน�ง  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
งบดําเนินการ (530000)                รวม     1,015,000.- บาท 
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ     รวม       920,000.-    บาท 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)          จํานวน  680,000.- บาท 

1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)         จํานวน  500,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�าย ค�าเย็บหนังสือหรือเข0าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ?ต�าง ๆ ค�าธรรมเนียมและ

จ0างเหมาบริการต�าง ๆ ค�าใช0จ�ายอ่ืน ฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะ    

รายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      จํานวน   150,000.- บาท 
2.1  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   150,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การ

จัดประชุมอบรมบุคลากรทางการศึกษา  เช�น ลงทะเบียนประชุม  ประชุมอบรมต�าง ๆ ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ 
ค�าเช�าท่ีพัก ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ ฯลฯ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมครุภัณฑ: (320400)  จํานวน    30,000.-   บาท 
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- เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ? ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืน เช�น 
ครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ครุภัณฑ?สํานักงาน ครุภัณฑ?เครื่องปรับอากาศ  เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ (533000)     จํานวน    240,000.-  บาท 

1. วัสดุสํานักงาน (33010)     จํานวน     50,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม0บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง   ตรายาง  

แฟQม  กระดานไวท?บอร?ด  หมึก  หรือวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ  ค�าน้ําด่ืม ฯลฯ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. วัสดุไฟฟAาและวิทยุ  (330200)    จํานวน     10,000.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุไฟฟQาท่ีจําเปLนของกองการศึกษา  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก หรืออ่ืน ๆ       
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3. วัสดุงานบ5านงานครัว (330300)    จํานวน     60,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุท่ีจําเปLนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย?ข0อมูลการท�องเท่ียว  หรืออ่ืน ๆ  

 ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
4. วัสดุก;อสร5าง (330600)     จํานวน     30,000.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0าง ปรับปรุงศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จัดทําสนามกีฬาในชุมชน      หรือ
อ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

5. วัสดุการเกษตร (331000)     จํานวน     20,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช�น  ดอกไม0  ไม0ดอก  ไม0ประดับ  พันธุ?พืช  กระถาง  

ต0นไม0  ปุ�ย  ยาฆ�าแมลง  หรืออ่ืน ๆ ตามความจําเปLนของการเกษตร  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)    จํานวน     50,000.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุ และอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ? จัดทําแผ�นพับ 
ประชาสัมพันธ?  อัดขยายจากกล0องดิจิตอล  ถ�านกล0องถ�ายภาพ  การลงนามถวายพระพร  ฯลฯ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

7. วัสดุคอมพิวเตอร: (331400)     จํานวน     20,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าแผ�น CD, DVD ,หมึกพิมพ?,หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร?อ่ืน ๆ  

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)    รวม    95,000.-  บาท 
1. ค;าไฟฟAา (340100)      จํานวน     10,000.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าไฟฟQาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังเก�า และศูนย?บริการประชาชน 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. ค;าน้ําประปา (340200)     จํานวน    50,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าน้ําประปา ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม�  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กหลังเก�า  และ

ศูนย?บริการประชาชน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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3. ค;าบริการทางด5านโทรคมนาคม (340500)   จํานวน     35,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าโทรศัพท? ค�าอินเตอร?เน็ต กองการศึกษา  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย?บริการ

ประชาชน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 

งบลงทุน (540000)       รวม  195,300.-     บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง     รวม      195,300.-     บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าครุภัณฑ: (54100)    จํานวน    45,300.-     บาท 

1. ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)    จํานวน    45,300.-     บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการต�อไปนี้ 
1.1 เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร?ชนิดต้ังโตXะ  จํานวน    35,000.-     บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร?ชนิดต้ังโตXะ พร0อมโตXะและเก0าอ้ี   จํานวน  1  ชุด  

รายละเอียดดังนี้ 
  -  มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 4 แกนหลัก (4core) หรือ  8  แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.4GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
  -  หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 8 MB สําหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
  -  มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้ 
     1) เปLนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า    
1 GB หรือ 
     2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 1  GB  หรือ 
     3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 
ท่ีมีความสามารถในการใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 1 GB 
  -  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 8GB 
  -  มีหน�วยจัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 2TB 
จํานวน 1 หน�วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน  1  หน�วย 
  -  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว�า จํานวนไม�น0อยกว�า  1  ช�อง 
  -  มีแปQนพิมพ?และเมาส? 
  -  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น0อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�
น0อยกว�า  18.5  นิ้ว  จํานวน  1  หน�วย 

1.2 เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร?  จํานวน        7,300.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร?ชนิดเลเซอร?/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  1เครื่อง  

รายละเอียดดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ?ไม�น0อยกว�า 1,200 × 600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ?ไม�น0อยกว�า 30 หน0าต�อนาที 
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-  สามารถพิมพ?เอกสารกลับหน0าอัตโนมัติได0 
-  มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น0อยกว�า 32 MB 
-  มีช�องเชื่อมต�อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวนไม�น0อยกว�า             

1 ช�อง 
-  สามารถใช0ได0กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส�กระดาษได0รวมกันไม�     

น0อยกว�า 250 แผ�น 
1.3 เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ   จํานวน         3,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟคอมพิวเตอร? จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 

-  มีกําลังไฟฟQาด0านนอกไม�น0อยกว�า  800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสํารองไฟฟQาได0ไม�น0อยกว�า 15  นาที 

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ?  

2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป� 2558   
(จากแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ

บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี  บุคลากร  
และบริการประชาชน หน0า 156 , 157) 

 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง (542000)     รวม    150,000.- บาท 

1.  ค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง (421000)   จํานวน    150,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง เช�น ปรับปรุง ต�อเติม ซ�อมแซม 
อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย?บริการประชาชน  ฯลฯ  เพ่ือให0มีสภาพท่ี
สามารถใช0งานได0ตามปกติ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานระดับก;อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)               รวม    9,145,860.- บาท 
งบบุคลากร (520000)       รวม      480,000.- บาท 
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว    รวม          480,000.- บาท 

ประเภทรายจ;าย  เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)       จํานวน      480,000.- บาท 
1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง           จํานวน      432,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักจ0างท่ัวไป ตําแหน�ง ผู0ดูแลเด็ก พร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ัน
ค�าตอบแทนจํานวน  4  อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2.   เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)   จํานวน 48,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ัวไป ตําแหน�ง ผู0ดูแลเด็กจํานวน 

4  อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 

งบดําเนินการ (530000)       รวม      3,885,860.- บาท 
หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ     รวม  3,885,860.- บาท 

ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย (532000)    จํานวน  1,455,600.- บาท 
รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)  
        จํานวน   1,455,600.- บาท 
1.  ค;าใช5จ;ายโครงการสนับสนุนค;าใช5จ;ายการบริหารศูนย:พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเส้ียว    
                 จํานวน   1,405,600.- บาท 

      1.1  ค�าอาหารกลางวันเด็ก     จํานวน    1,405,600.- บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย?พัฒนาเด็กเล็กฯ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 2.  ค;าใช5จ;ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน   จํานวน      50,000.- บาท 

     -   เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ และงานกิจกรรมศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ (533000)    จํานวน    2,430,260.- บาท 
1. ค;าอาหารเสริม (นม) (330400)    จํานวน     2,430,260.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าอาหารเสริม (นม) ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย? และโรงเรียนภายใน
เขตเทศบาล จํานวน 2 โรงเรียน   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบลงทุน (540000)       รวม   520,000.- บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง     รวม       520,000.-     บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าครุภัณฑ: (54100)    จํานวน  520,000.- บาท 

1. ครุภัณฑ:สํานักงาน (410100)     จํานวน  130,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือครุภัณฑ?สํานักงาน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการต�อไปนี้ 
1.1  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือโตXะทํางานเหล็ก ระดับ 1 – 2   จํานวน 23,000.- บาท  
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือโตXะทํางานเหล็ก ระดับ 1 – 2  จํานวน  5ตัวสําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
1.2  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเก0าอ้ีสํานักงาน   จํานวน 12,000.- บาท  
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเก0าอ้ีสํานักงาน มีท0าวแขน ขาเหล็ก  จํานวน  8  ตัว  สําหรับศูนย?พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
1.3  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือตู0เหล็กทึบ 2 ประตู   จํานวน 20,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือตู0เหล็กทึบ 2 ประตูจํานวน  5  หลงั  สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลหาดเสี้ยว 
1.4  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ   จํานวน   75,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000  บีทียู  มีระบบฟอกอากาศ  

พร0อมค�าติดต้ังจํานวน  4  เครื่อง  สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  (จากแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 
สถานท่ี  บุคลากร  และบริการประชาชน หน0า 156) 

2. ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)    จํานวน     300,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ? ดังรายการต�อไปนี้ 
1.1 เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร?ชนิดต้ังโตXะ   จํานวน     300,000.- บาท 
-    เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร?ชนิดต้ังโตXะ พร0อมโตXะและเก0าอ้ี สําหรับเด็กนักเรียนในศูนย?

พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  20  ชุด  รายละเอียดดังนี้ 
  -  มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.0 GHz หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
  -  มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 4 GB 
  -  มีหน�วยจัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 100 GB จํานวน 1 หน�วย 
  -  มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน  1  หน�วย 
  -  มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว�า จํานวนไม�น0อยกว�า  1  ช�อง 
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  -  มีแปQนพิมพ?และเมาส? 
  -  มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว�า มี Contrast Ratio ไม�น0อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�
น0อยกว�า  18.5  นิ้ว  จํานวน  1  หน�วย 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ?  
2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป� 2558   

(จากแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน  แนวทางการพัฒนาท่ี 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี  บุคลากร  
และบริการประชาชน หน0า 156 , 157) 
 3.  ครุภัณฑ:อ่ืน (411700)     จํานวน  90,000.- บาท 
        -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าเครื่องเล�นในสนามเด็กเล�น สําหรับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(จากแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 2  พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท�องเท่ียว  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.6  ส�งเสริมการกีฬาและ
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 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล  จํานวน 2 โรงเรียน 

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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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;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)  
          จํานวน         30,000.-     บาท 
 1.  ค;าใช5จ;ายส;งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน    จํานวน     30,000.- บาท 

     -   เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายส�งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  หรืออ่ืน 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 

-   เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู0การศึกษาตลอดชีวิตโดย กศน. ตําบล 
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
 ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน  2,991,130.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดอุดหนุนท่ัวไปแยกเปNน 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  (00221)    รวม     2,451,130.-  บาท 
งบบุคลากร  (520000)       รวม     1,035,630.-  บาท       

หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และ ค;าจ5างช่ัวคราว   รวม     1,035,630.-  บาท 
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน(ฝCายประจํา) (522000)   รวม     1,035,630.-  บาท 

              1.  เงินเดือนพนักงาน  (220100)         จํานวน        748,680.-  บาท 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลตําแหน�งผู0อํานวยการกอง  นักวิชาการส�งเสริม
สุขภาพ  จํานวน  2  อัตรา  พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
        2.  เงินประจําตําแหน;ง  (220300)                  จํานวน         134,400.-  บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าตอบแทนเปLนรายเดือนแก�พนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับเงินประจํา
ตําแหน�งตามกฎหมายว�าด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
     3. ค;าจ5างพนักงานจ5าง(220600)          จํานวน     128,550.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0าง ท่ี
ปฏิบัติหน0าท่ีในกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
     4. เงินเพ่ิมต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)        จํานวน           24,000.- บาท  
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างปฏิบัติหน0าท่ีในกองสาธารณสุขฯ  
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    
                 -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ0าง  ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย  (532000)    รวม      1,037,000.-  บาท              
 1.  รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ  (320100)         จํานวน         100,000.-  บาท 
                - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการจ0างเหมาผู0ปฏิบัติงานด0านการเบิกจ�ายเงิน และจ0างเหมาบริการอ่ืนๆ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
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2. รายจ;ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)           จํานวน      50,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเลี้ยงรับรองต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรองผู0

ท่ีมาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล  ตรวจติดตามงาน  นิเทศงานและอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืนๆ (320300)   

 รวม  857,000.-  บาท       
  3.1 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน   100,000.-  บาท       

     - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช�น  ค�าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศ
ยาน  ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา และอ่ืนๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    
  3.2 โครงการรณรงค?ปQองกันและควบคุมโรคไข0เลือดออก จํานวน  100,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการควบคุมและปQองกันโรคไข0เลือดออก 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.3 โครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว   จํานวน    50,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการดูแลผู0สูงอายุระยะยาว   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.4 โครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0าและควบคุมสุนัขจรจัด  

จํานวน    50,000.-  บาท  
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค?ฉีดวัคซีนปQองกันโรคพิษสุนัขบ0า      
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน  จํานวน   200,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน      
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู0สูงอายุและศึกษาดูงาน จํานวน    60,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู0สูงอายุ  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

3.7 โครงการจัดสภาพแวดล0อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู0สูงอายุ  
จํานวน    20,000-  บาท 

  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล0อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
สําหรับผู0สูงอายุ เช�น อบรมช�างเทศบาล  ช�างในชุมชน ผู0ดูแลผู0ปKวย เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
  3.8 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ?ไม�พร0อม  

จํานวน    60,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาเด็กและเยาวชน 

ต้ังครรภ?ไม�พร0อม  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
3.9  โครงการชุมชนปลอดขยะ    จํานวน    50,000-  บาท        

                     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดขยะ 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 
 
 
 



106 

 

   3.10 โครงการพัฒนาตลาดสด    จํานวน    25,000.-  บาท 
   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าดําเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.11 โครงการผลิตน้ําชีวภาพเพ่ือบําบัดน้ําเสีย    จํานวน    10,000.-  บาท 
   - เพ่ือจ�ายเปLนค�าดําเนินการโครงการผลิตน้ําชีวภาพเพ่ือบําบัดน้ําเสีย 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  3.12  โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย  จํานวน    10,000.-  บาท        
                     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าดําเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
  3.13 โครงการคาร?บอนฟุตพริ้น    จํานวน    20,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการคาร?บอนฟุตพริ้น   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.14 โครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู0สูงอายุ  

จํานวน    30,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพ
ผู0สูงอายุ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.15 โครงการเตรียมความพร0อมการคุ0มครองชีวิตผู0สูงอายุ(และทุกคน)ล�วงหน0าในสถานการณ?
ท่ีมีภัยพิบัติ       จํานวน   20,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการเตรียมความพร0อมการคุ0มครองชีวิตผู0สูงอายุ
(และทุกคน)ล�วงหน0าในสถานการณ?ท่ีมีภัยพิบัติ   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.16 โครงการเผยแพร�ความรู0เก่ียวกับโรคสัตว?สู�คนในโรงเรียน  
         จํานวน  22,000.-  บาท  
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการเผยแพร�ความรู0เก่ียวกับโรคสัตว?สู�คนใน
โรงเรียน  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  3.17 โครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและเยาวชน  
         จํานวน   30,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินงานโครงการปQองกันและแก0ไขปYญหาโรคเอดส?ในเด็กและ
เยาวชน  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 4. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม  (320400)            จํานวน   30,000.- บาท  
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�าย เพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซ�อมแซมครุภัณฑ? เช�น
คอมพิวเตอร?  ครุภัณฑ?สํานักงาน  ครุภัณฑ?งานบ0านงานครัว ฯลฯ เพ่ือให0ใช0งานได0ตามปกติ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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 ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ  (533000)         รวม  190,000.-  บาท 
1.ค;าวัสดุสํานักงาน  (330100)     จํานวน    50,000.-  บาท 

    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต�างๆ แบบพิมพ?ต�างๆ  ฯลฯเปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    
          2. ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว  (330300)    จํานวน    30,000.-  บาท 
                - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุงานบ0านงานครัวต�างๆ  เช�น  น้ําด่ืม  แก0วน้ํา จานรอง ถาด ถ0วยชาม  
ช0อนส0อม ถ0วยกาแฟ คูลเลอร? กระติกน้ํา ถังแกXส มีด ผ0าปูโตXะและอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    
 3. ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)    จํานวน    30,000.-  บาท  

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ? จัดทําปQายโฆษณา ประชาสัมพันธ?  จัดทําสื่อแผ�นพับ  
รูปถ�ายท่ีมาจากการล0างอัดขยายจากกล0องดิจิตอล  วิดีโอเทป  ถ�านใส�กล0องถ�ายรูป  เอกสารเผยแพร�อ่ืนๆ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

4.ค;าวัสดุคอมพิวเตอร:  (331400)    จํานวน   80,000.-  บาท             
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุคอมพิวเตอร?  เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข0อมูล  เทปบันทึกข0อมูล  

หัวพิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร?  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ?  แผ�นกรองแสง  กระดาษ
ต�อเนื่อง และอ่ืนๆ   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 หมวดค;าสาธารณูปโภค  (534000)      รวม     12,000.-  บาท 
 ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค  (534000)     รวม     12,000.-  บาท 

1. ค;าบริการทางโทรคมนาคม  (340500)                จํานวน     12,200.-  บาท 
 -   เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอ่ืนๆ  และให0หมายความรวมถึง
ค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0บริการดังกล�าวและค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ  เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
งบลงทุน           รวม     36,500.-  บาท 
 หมวดค;าครุภัณฑ: ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง       รวม     36,500.-  บาท 
 ค;าครุภัณฑ: (541000)         รวม     36,500.-  บาท 
 ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร; (411700)    
  1. เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือ กล0องดิจิตอล ดี เอส แอล อา (DSLR)  จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช0ใน
การนําเสนอผลงานและอ่ืนๆ  จํานวน    36,500.-  บาท   โดยมีคุณสมบัติไม�น0อยกว�า 

- เซ็นเซอร? APS-C Dual Pixel CMOS AF ความละเอียด 20.2 ล0านพิกเซล 
- ชิพประมวลผล DIGIC 5+ 
- ISO 100-12800 ขยายได0ถึง 25600 
- ถ�ายภาพต�อเนื่อง 7 ภาพต�อวินาที (JPEG 65 ภาพ/RAW 16 ภาพ) 
- เซ็นเซอร? Autofocus มีจุด AF 19 จุด เปLน Cross-type ท้ังหมด 
- เซ็นเซอร?วัดแสง iFCL 63 โซน 
- ช�องมองภาพครอบคลุมการมองเห็น 98% 
- จอแสดงผลปรับหมุนได0(หมุนได0แบบเดียวกับ 60D) 
- จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3.0" ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล 
- มี Wi-Fi ในตัว 
- แฟลชหัวกล0องสามารถสั่งงานแฟลชไร0สายได0 
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- ถ�าย Video Full HD 1080p 30fps 
- มีโหมดถ�ายภาพ HDR และ Multiple Exposure 
- มีช�องใส�การ?ด SD/SDHC/SDXC 1 ช�อง 
- มี Weather Seal กันน้ํากันฝุKน 
- ใช0แบตเตอรี่ LP-E6 
- ใช0กริ๊ปรุ�น BG-E14 
- น้ําหนัก 755 กรัม 

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไม�มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ

สํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
   (จากแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตร?ท่ี  5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถ่ิน ข0อ 5.2  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี 
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;วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลหาดเส้ียว    

จํานวน   120,000.-   บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนหน�วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (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;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)        จํานวน      200,000.-  บาท   
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการค�าจ0างเหมาบริการปQองกันและระงับโรคติดต�อ งานบริการ
สาธารณสุขอ่ืน และค�าบริการอ่ืนๆ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซมทรัพย:สิน (320400)              จํานวน       80,000.-  บาท  
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�าย เพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซ�อมแซมครุภัณฑ? เช�น ครุภัณฑ?
ยานพาหนะและขนส�ง เครื่องพ�นหมอกควัน  เครื่องพ�นยา และอ่ืนๆ เพ่ือให0ใช0งานได0ตามปกติ   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ  (533000)           รวม      260,000.-  บาท 
1. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง  (330700)                 จํานวน        60,000.-  บาท     

 - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  เช�น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล?  
เพลา  ตลับลูกป\น  น้ํามันเบรก    หัวเทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข0างรถยนต?  หม0อน้ํารถยนต?  กัน
ชนรถยนต?  เบาะรถยนต?  ฟPล?มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 2.ค;าวัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน  (330800)        จํานวน     100,000.- บาท    
       - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกXาด  น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันเตา  ถ�าน  แกXสหุงต0ม  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง สําหรับ เครื่องพ�นหมอกควัน  เครื่องพ�นยา  และอ่ืนๆ  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

3.ค;าวัสดุวิทยาศาสตร:หรือการแพทย:  (330900)        จํานวน     100,000.- บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย?  เครื่องมือแพทย? เครื่องมือวิทยาศาสตร?           

ชุดเครื่องมือผ�าตัดสัตว? ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว? และเวชภัณฑ?สําหรับสัตว?  สําหรับควบคุมและปQองกันโรค    
ฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
 ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน  11,875,760.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)             รวม     1,920,920.-    บาท 
หมวดเงินเดือน  ค;าจ5างประจํา  และค;าจ5างช่ัวคราว    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 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล สังกัดกองช�าง ตําแหน�ง ผู0อํานวยการกองช�าง 
จํานวน  1  อัตรา เจ0าหน0าท่ีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      
      2. เงินประจําตําแหน;ง  (220300)          จํานวน       134,400.-   บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลท่ีได0รับ ตาม
ระเบียบกฎหมายว�าด0วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
      3.  ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)          จํานวน       128,550-   บาท 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 
งานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
      4.  เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง  (220700)        จํานวน        24,000.-   บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานธุรการ  
จํานวน  1  อัตรา    สังกัดกองช�าง   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
 
งบดําเนินงาน   (530000)                       รวม     1,149,000.-   บาท 
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          
       -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาล  ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ       
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
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ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย   (532000)                               รวม     1,020,000.-  บาท    
  1.  รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ  (320100)        จํานวน       950,000.-  บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการถ�ายเอกสาร    ค�าเช�าทรัพย?สิน  ค�าโฆษณาและเผยแพร�   ค�าใช0จ�าย
ในการดําเนินคดี  จ0างเหมาบริการ ค�าติดต้ังไฟฟQา  ค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
          2.  รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
จํานวน   50,000.-   บาท  เพ่ือจ;ายเปNน 
          2.1  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ             จํานวน   50,000.-   บาท    
         -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน  ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ 
ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ฯลฯ  
เปLนต0น   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
 3.  ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม  (320400)            จํานวน   20,000.-  บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก�อสร0าง  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืน เช�น  วัสดุต�าง  ๆ  ฯลฯ  เปLนต0น เพ่ือให0สามารถใช0งานได0
ตามปกติ     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ   (533000)                  รวม   100,000.-  บาท 

1.  วัสดุสํานักงาน  (330100)     จํานวน    20,000.-  บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต�าง ๆ แบบพิมพ?ต�าง ๆ ฯลฯ  เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     
          2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน  (330800)                     จํานวน    10,000.-  บาท    
   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกXาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  
ถ�าน  แกXสหุงต0ม  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
          3.  ค;าวัสดุโฆษณาและเผยแพร; (331100)                             จํานวน     10,000.-  บาท  
            - เพ่ือเปLนค�าวัสดุและอุปกรณ?จัดทําปQายโฆษณาประชาสัมพันธ? กระดาษเขียนโปสเตอร? โฟม พูกัน สี 
รูปภาพท่ีมาจากการล0าง อัด ขยาย ถ�านใส�กล0องถ�ายรูป และอ่ืนๆ ฯลฯ   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
          4. วัสดุเครื่องแต;งกาย (331200)      จํานวน     10,000.-  บาท                                    
            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าเครื่องแต�งกาย  เพ่ือปQองกันอันตรายจากการปฏิบัติหน0าท่ี  เช�น  เสื้อคลุม  รองเท0า
บูท หมวก ถุงมือ แว�นตากันเศษผง และอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
          5. วัสดุคอมพิวเตอร:  (331400)                        จํานวน    50,000.-  บาท      
       เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุคอมพิวเตอร?  เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข0อมูล  เทปบันทึกข0อมูล  หัวพิมพ?หรือ
แถบพิมพ?สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร?  ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ?  แผ�นกรองแสง  กระดาษต�อเนื่อง  ฯลฯ   
เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     
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หมวดค;าสาธารณูปโภค (534000)         รวม     24,000.-   บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าสาธารณูปโภค  (534000)                 รวม     24,000.-   บาท 

1. ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   (340500)            จํานวน     24,000.-   บาท 
- เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายเก่ียวกับการใช0ระบบอินเตอร?เน็ตและการสื่อสารอ่ืนๆ  และให0หมายความ

รวมถึงค�าใช0จ�ายเพ่ือให0ได0บริการดังกล�าวและค�าใช0จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช0บริการ   เปLนต0น   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
งบลงทุน                          รวม    94,850.-   บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง       รวม      94,850.-   บาท 
ค;าครุภัณฑ:   (541000)                           รวม    94,850.-    บาท  
ประเภทรายจ;าย   ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: (411600)                      รวม      30,000.-   บาท 

      เพ่ือจ;ายเปNนค;าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร:  สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี  2          
(จอขนาดไม�น0อยกว�า 18.5 นิ้ว)  จํานวน  1  ชุด ๆ ละ  30,000.- บาท     เปLนเงิน  30,000.-  บาท  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น0อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น0อยกว�า 3.4 GHz จํานวน 1 หน�วย 
 - หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 8 MB สําหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  
- มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือดีกว�า ดังนี้  
1) เปLนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาดไม�น0อยกว�า 1 GB 
หรือ  
2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 1 GB 
หรือ  
3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู�บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี 
ความสามารถในการใช0หน�วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น0อยกว�า 1 GB  
- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น0อยกว�า 8 GB - มีหน�วย
จัดเก็บข0อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น0อยกว�า 2 TB จํานวน 1 
หน�วย 
 - มีDVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน ไม�น0อยกว�า 1 ช�อง  
- มีแปQนพิมพ?และเมาส?  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว�า มีContrast Ratio ไม�น0อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�น0อยกว�า
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เปLนไปตามเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป� 2559 
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(แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี บุคลากรและการบริการ
ประชาชน  ข0อท่ี  57  หน0า  158 
ประเภทรายจ;าย   ครุภัณฑ:สํานักงาน (411600)               รวม        64,850.-     บาท 

1. เพ่ือจ;ายเปNนค;าจัดซ้ือตู5เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู5  เปNนเงิน 12,850.- บาท   โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตู0เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  จํานวน 3 ตู0ๆล�ะ  2,850.-บาท   เปLนเงิน 8,550.-บาท   
- ตู0เก็บเอกสาร2บานประตู จํานวน 1 ตู0ๆล�ะ  4,300.-บาท เปLนเงิน 4,300.-บาท  
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไม�มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ

สํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
(แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี บุคลากรและการบริการประชาชน  ข0อท่ี  
56  หน0า  158 

2. เพ่ือจ;ายเปNนค;าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส;วน  ขนาด 15,000 บีทียู  จํานวน  2  
ชุด ๆ ละ  26,000.- บาท     เปNนเงิน  52,000.-  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  ราคาท่ีกําหนดเปLนราคาท่ีรวมค�าติดต้ัง แบบแยกส�วน 
2)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท0าความเย็น ขนาดไม�เกิน 40,000 บีทียู ต0อง

ได0รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ?อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟQาเบอร?5  
3)  ต0องเปLนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน�วยส�ง ความเย็นและหน�วย

ระบายความร0อนจากโรงงานเดียวกัน  
4)  เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุKนละออง และสามารถถอด

ล0างท0าความสะอาดได0 - ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน - ชนิดติดผนังสําหรับชนิดตู0ตั้งพ้ืน เปLนเครื่องปรับอากาศท่ีไม�มี
ระบบฟอกอากาศ  

5)  มีความหน�วงเวลาการท0างานของคอมเพรสเซอร?  
6)  การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ ให0เปLนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 

มกราคม 2533 แจ0งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/ว 4  ลงวันท่ี 11 มกราคม 2533 และ
ตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห�งชาติครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งท่ี 57) เม่ือวันท่ี14  มิถุนายน 2539 เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให0พิจารณาจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ 
พิจารณาด0านราคา โดยใช0หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

 - ถ0าจํานวนบีทียูเท�ากัน ให0พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต?ท่ีน0อยกว�า 
 - ถ0าจํานวนบีทียูไม�เท�ากันให0นําจํานวนบีทียูหารด0วยจํานวนวัตต? (บีทียูต�อวัตต?) ผลท่ีได0คือค�า 

EER ถ0าค�าของ EER สูง ถือว�า เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน ได0ดีกว�า  
7)   การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส�วน ประกอบด0วยอุปกรณ?ดังนี้ สวิตช? 1 ตัว ท�อ

ทองแดงไปกลับหุ0มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม�เกิน 15 เมตร 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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เปLนไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณป�  
พ.ศ. 2558 

 (แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท0องถ่ิน แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี บุคลากรและการบริการ
ประชาชน  ข0อท่ี  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 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล สังกัดกองช�าง ตําแหน�ง หัวหน0าฝKายการโยธา  
จํานวน  1  อัตรา  นายช�างโยธา  จํานวน  2  อัตรา วิศวกรโยธา  1 อัตรา  พร0อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป�  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5      
     2.   ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)                 จํานวน      1,004,230. -  บาท 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 
ในงานวิศวกรรม  จํานวน  1  อัตรา,งานสาธารณูปโภค  จํานวน  1  อัตรา,งานจัดสถานท่ีและการไฟฟQา
สาธารณะ  จํานวน  7 อัตรา   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
      3.  เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง  (220700     จํานวน         55,930.-  บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานวิศวกรรม  
จํานวน  1  อัตรา,งานสาธารณูปโภค  จํานวน  1  อัตรา,งานจัดสถานท่ีและการไฟฟQาสาธารณะ  จํานวน  7 
อัตรา สังกัดกองช�าง  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
 
งบดําเนินงาน  (53000)                        รวม        826,000.-  บาท 
หมวดค�าตอบแทน ใช0สอย และวัสดุ            รวม        826,000.-   บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าตอบแทน  (531000)            รวม         46,000.-   บาท  
 1.  ค;าเช;าบ5าน  (310400)         จํานวน         36,000.-   บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
           2.  เงินช;วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)           จํานวน          10,000.-  บาท          
       -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบ ฯ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
        
ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย   (532000)           รวม          350,000.-  บาท    
          1.  รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ  (320100)      จํานวน         200,000.-  บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการถ�ายเอกสาร    ค�าเช�าทรัพย?สิน (นอกจากค�าเช�าบ0าน)  ค�าโฆษณา
และเผยแพร�   ค�าใช0จ�ายในการดําเนินคดี  จ0างเหมาบริการ ค�าติดต้ังไฟฟQา  ค�าใช0จ�ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   เปLนต0น    
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2.  รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)  
จํานวน   50,000.-   บาท  เพ่ือจ;ายเปNน 

2.1  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ                 จํานวน            50,000.-  บาท               
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช�น 

ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ  ณ  ท�าอากาศยาน   ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ 
ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน  ค�าเบ้ียเลี้ยงพยานหรือผู0ต0องหา  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ฯลฯ  
เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
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               3.  ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม (320400)               จํานวน  100,000.-  บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและ

สิ่งก�อสร0าง  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืน เช�น    รถกระเช0า  รถหกล0อ หรืออ่ืนๆ  ฯลฯ  เปLนต0น 
เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
         
ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ  (533000)                         รวม  430,000.-  บาท 
           1. วัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)                                          จํานวน  200,000.-  บาท                 

      - เพ่ือเปLนค�าวัสดุเก่ียวกับไฟฟQาและวิทยุ  เพ่ือนําไปปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟQาสาธารณะ เช�น  เสา
ไฟฟQา โคมไฟฟQา หลอดไฟฟQา  สายไฟฟQา  สวิตซ?ไฟฟQา  ฟPวร? และวัสดุอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข0องกับการปรับปรุงซ�อมแซม
ไฟฟQาสาธารณะและหอกระจายข�าว  พร0อมจัดซ้ือและซ�อมแซมอุปกรณ?ไฟฟQาพลังงานแสงอาทิตย?   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      
          2. ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)                                               จํานวน  100,000.-  บาท   
               - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0างใช0ในการปฏิบัติงานในหน0าท่ี  เช�น ไม0  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ ยางมะตอยสําเร็จรูป ท�อระบายน้ํา คสล. และเครื่องมือทํางาน  เช�น  ค0อน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญ0า กรรไกรตัดต0นไม0 และอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปLนในการทํางาน   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
         3. ค;าวัสดุยานพาหานะและขนส;ง (330700)                              จํานวน   50,000.-  บาท  
              - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล�สําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาล เช�น แบตเตอรี่ , ยางรถ  
ฯลฯ สําหรับ  รถกระเช0า  รถหกล0อ หรืออ่ืนๆ    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
         4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน  (330800)                                จํานวน    80,000.-  บาท    
   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกXาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  
ถ�าน  แกXสหุงต0ม  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปLนต0น สําหรับ รถกระเช0า รถหกล0อ   หรืออ่ืนๆ     
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
 
งบลงทุน                                                     รวม     1,851,700.- บาท 
หมวดค;าท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (542000)                  รวม     1,851,700.- บาท 
ประเภทรายจ;าย ค;าท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (420900)                    จํานวน     1,651,700.- บาท   

1. ก�อสร0างปรับปรุงถนน  คสล.  ซอยเทศบาล 9 (ข0างวัดหาดเสี้ยว)  หมู�ท่ี 1  ตําบลหาดเสี้ยว    
   งบประมาณ    581,700.-  บาท  

            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร0างถนน  คสล. กว0าง 3.5 เมตร  ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี   คสล.  
ไม�น0อยกว�า 969.50  ตารางเมตร ไหล�ทางลูกรังกว0าง 0.30 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(จากแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ท่ี1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับผังเมือง  
หน0า 43 ข0อ 15.)   
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 2. ก�อสร0างถนน  คสล.  ซอยโรงสีตานาน  หมู�ท่ี 2  ตําบลหาดเสี้ยว    งบประมาณ  444,000.-  บาท  

            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร0างถนน  คสล. กว0าง 3.00 เมตร  ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี    
คสล.  ไม�น0อยกว�า 900  ตารางเมตร ไหล�ทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(จากแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ท่ี1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับผังเมือง  
หน0า 44 ข0อ 16.)   

    3. ก�อสร0างถนน  คสล. ซอยหนองผักลุง (ซอยอ.นิรุต)  หมู�ท่ี 2  ตําบลหาดเสี้ยว    
งบประมาณ  220,000.-  บาท  

            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร0างถนน  คสล. กว0าง 4.00 เมตร  ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี   คสล.  
ไม�น0อยกว�า 440  ตารางเมตร  ไหล�ทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(จากแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ท่ี1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับผังเมือง  
หน0า 45 ข0อ 20.)   

     4. ก�อสร0างถนน  คสล.  ซอยดอยปูKตา หมู�ท่ี 5  ตําบลหาดเสี้ยว   งบประมาณ  171,000.-  บาท  
            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร0างถนน  คสล. กว0าง 3.00 เมตร  ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี   คสล.  
ไม�น0อยกว�า 348  ตารางเมตร  ไหล�ทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(จากแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ท่ี1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับผังเมือง  
หน0า 42 ข0อ 12.)   

    5. ก�อสร0างถนน  คสล.  ซอยพันโท ชูศักด์ิ หมู�ท่ี 5  ตําบลหาดเสี้ยว    งบประมาณ  235,000.-  บาท  
            - เพ่ือจ�ายเปLนค�าก�อสร0างถนน  คสล. กว0าง 3.00 เมตร  ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ี   คสล.  
ไม�น0อยกว�า 450  ตารางเมตร  ไหล�ทางลูกรังกว0าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(จากแผนพัฒนาสามป� พ.ศ.2559–2561 ยุทธศาสตร?ท่ี1ด0านการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข0อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีสอดคล0องกับผังเมือง  
หน0า 43 ข0อ 14.)  
 
ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (421000)            จํานวน    200,000.-  บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  เช�น  ค�าปรับปรุงซ�อมแซมถนนลาดยาง   
ค�าปรับปรุงซ�อมแซมถนน คสล. ค�าซ�อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ  เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ 
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบเงินอุดหนุน  (560000)                   รวม    982,520.-  บาท       
ประเภทเงินอุดหนุนส;วนราชการ  (610200)              รวม    982,520.-  บาท 
         1.  อุดหนุนการไฟฟAาส;วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย        จํานวน    795,000.-  บาท 
              -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนการไฟฟQาส�วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย  ในการขยายเขตไฟฟQาในเขต
เทศบาล  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    
         2.  อุดหนุนการประปาส;วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย      จํานวน    187,520.-   บาท 
              -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนการประปาส�วนภูมิภาคอําเภอศรีสัชนาลัย  ในการขยายเขตให0บริการ
ประปาภายในเขตเทศบาล  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    
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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 
                    -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 
ในงานสวนสาธารณะ  จํานวน  3  อัตรา สังกัดกองช�าง  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5     
      2.  เงินเพ่ิมต;าง ๆ ของพนักงานจ5าง (220700)          จํานวน       48,000.-    บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานสวนสาธารณะ  
จํานวน  3  อัตรา สังกัดกองช�าง  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;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 
จํานวน  100,000.-  บาท  เพ่ือจ;ายเปNน 

1.1   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน?และคลองสวยน้ําใสเพ่ือเมืองน�าอยู�   จํานวน       100,000.-  บาท    
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
          2.  ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม  (320400)          จํานวน        50,000.-  บาท 

     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ?  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก�อสร0าง  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืน เช�น  รถบรรทุกน้ํา หรืออ่ืนๆ  ฯลฯ  เปLนต0น เพ่ือให0
สามารถใช0งานได0ตามปกติ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
ประเภทรายจ;าย  ค;าวัสดุ                          รวม      200,000.-  บาท 
         1.  ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)                                           จํานวน       50,000.-  บาท   
               - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุก�อสร0างใช0ในการปฏิบัติงานในหน0าท่ี  เช�น ไม0  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ.และเครื่องมือทํางาน  เช�น  ค0อน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ0า กรรไกรตัดต0นไม0 และอ่ืน ๆ  
ท่ีจําเปLนในการทํางาน   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
         2.  ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง (330700)                          จํานวน       50,000.-  บาท  
              - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล�สําหรับใช0กับรถยนต?เทศบาล เช�น แบตเตอรี่ ,ยางรถ  
หรืออ่ืนๆ  สําหรับรถบรรทุกน้ํา     ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
         3. ค;าวัสดุการเกษตร (331000)                                         จํานวน     50,000.-  บาท 
             - เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช�น ไม0ดอก ไม0ประดับ พันธุ?พืช กระถางต0นไม0 ปุ�ย ยาฆ�าแมลง
และอ่ืนๆ ตามความจําเปLนของงานการเกษตร  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
         4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน (330800)                             จํานวน     50,000.-  บาท    
   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกXาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  
ถ�าน  แกXสหุงต0ม  น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  เปLนต0น  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  (00244)   รวม   3,921,800.-  บาท 
งบบุคลากร(520000)      รวม   1,985,300.-  บาท 
หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว   รวม   1,985,300.-  บาท 
ประเภทรายจ;าย เงินเดือน(ฝCายประจํา) (522000)   รวม   1,985,300.-  บาท 
 1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)         จํานวน   1,769,300.-  บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

2. เงินเพ่ิมต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)        จํานวน      216,000.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล  จํานวน 16 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
งบดําเนินงาน (530000)              รวม   1,795,000.-  บาท 
 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 
 - เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงาน ลูกจ0างประจํา พนักงานจ0าง 
ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ     ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)           รวม     940,000.-  บาท 
 1.รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)       จํานวน     640,000.-  บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายค�าจ0างเหมาขุดบ�อขยะ ค�าจ0างเหมาในการทําความสะอาดถนนและตัดหญ0า 
ค�าจ0างศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ   และบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5    

2. ค;าบํารุงรักษาหรือซ;อมแซมทรัพย:สิน  (320400)    จํานวน     300,000.-  บาท  
 - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�าย เพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซ�อมแซมครุภัณฑ? เช�น  ซ�อมแซม
ครุภัณฑ?ยานยนต?และขนส�ง เครื่องตัดหญ0า ครุภัณฑ?งานบ0านงานครัว  ฯลฯ เพ่ือให0สามารถใช0งานได0ตามปกติ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 

ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ  (533000)    รวม     825,000.- บาท 
  1. ค;าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน  (33088)จํานวน     380,000.- บาท    
       -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกXาด  น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันเตา ถ�าน น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต?ขยะ เครื่องตัดหญ0าและอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
 2. ค;าวัสดุงานบ5านงานครัว  (330300)         จํานวน     280,000.-  บาท 
                - เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุงานบ0านงานครัวต�างๆ  เช�น  แปรง  ไม0กวาด  เข�ง   น้ํายาทําความ
สะอาด  ถังขยะในชุมชน  และเครื่องมือทําความสะอาดต�าง ๆ และอ่ืนๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

3. ค;าวัสดุยานพาหนะและขนส;ง  (330700)         จํานวน     150,000.-  บาท     
        -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  เช�น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล?  
เพลา  ตลับลูกป\น  น้ํามันเบรก    หัวเทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข0างรถยนต?  หม0อน้ํารถยนต?  กัน
ชนรถยนต?  เบาะรถยนต?  ฟPล?มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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   4. ค;าวัสดุเครื่องแต;งกาย  (331200)                    จํานวน   15,000.-  บาท     
                 -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  เช�น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ0า  ถุงเท0า  รองเท0า  
เข็มขัด  และอ่ืนๆ ตั้งจ;ายจากเงินเงินรายได5     
งบลงทุน (540000)       รวม   101,500.-  บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง     รวม   101,500.-  บาท 
ค;าครุภัณฑ: (541000)       รวม   101,500.-  บาท 
 1. ประเภทรายจ;ายค;าครุภัณฑ:อ่ืน (411700)   รวม   101,500.-   บาท 
  1.1  ค�าเครื่องบดย�อยก่ิงไม0 ใบไม0          จํานวน   101,500.-   บาท 
  -  เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายในการจัดซ้ือเครื่องบดย�อยก่ิงไม0  ใบไม0 จํานวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้ 
  -  มอเตอร?ไฟฟQาขนาดไม�น0อยกว�า 7 แรงม0า  380  โวลต?  ระบบ Disc Chiper  Jaw Breaker 
  -  มี 1 ใบมีดสับ  และ 18  ใบย�อย  แบบพันเลื่อยทําจากเหล็กเกรดพิเศษ 
  -  สามารถสับย�อยก่ิงไม0สดและแห0งได0  ขนาดเส0นผ�าศูนย?กลางไม�น0อยกว�า 75 มม. 
  -  ความสามารถในการสับย�อยไม�น0อยกว�า 500 กิโลกรัมต�อชั่วโมง   
  (จากแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ.2559 – 2561)  ยุทธศาสตร?ท่ี  5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถ่ิน ข0อ 5.2  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช0 สถานท่ี 
บุคลากร  และการบริการประชาชาชน หน0า  155)   
  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)      รวม    40,000.-  บาท       
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     รวม    40,000.-  บาท 

ประเภทรายจ;าย เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)        จํานวน    40,000.- บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน 

   อุดหนุนให0กับโรงเรียนเมืองเชลียง  จํานวน  20,000.-  บาท 
   โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา              จํานวน  20,000.-  บาท    

ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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งานบําบัดน้ําเสีย (00245)      รวม   100,000.-   บาท 
งบดําเนินงาน(530000)       รวม   100,000.-   บาท 
 หมวดค;าตอบแทน ใช5สอยและวัสดุ     รวม   100,000.-   บาท 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)    รวม   100,000.-   บาท 
 1.รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)        จํานวน    100,000.-  บาท 

-เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายค�าจ0างเหมาในการลอกท�อ รางระบายน้ําและวางท�อระบายน้ําในเขต
เทศบาล  และบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน  1,280,000.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานสร5างความเข5มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานบริหารท่ัวไปสร5างความเข5มแข็งของชุมชน (00251)    รวม 473,000.-บาท 
งบบุคลากร (520000)        รวม 448,000.-บาท 
 หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว    รวม 448,000.-บาท 

ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)   รวม 448,000.-บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน (220100)           จํานวน 100,000.-บาท 
      -  เงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลในสํานักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน  

จํานวน 1 อัตรา  พร0อมท้ังเงินปรับปรุง  เงินเดือนประจําป�  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2.  เงินเพ่ิมต;าง ๆ ของพนักงาน (220200)    จํานวน 20,000.-บาท 

-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงาน เทศบาลและเงิน 
เพ่ิมต�าง ๆ ท่ีพนักงานเทศบาลมีสิทธิได0รับตามกฎหมายในสํานักปลัดเทศบาล   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

3.  ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)           จํานวน 280,000.-บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อม เงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทน 

ท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานพัฒนาชุมชน  ดังนี้  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีพัฒนาชุมชน  จํานวน  2  ตําแหน�ง    
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4.  เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)    จํานวน 48,000.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ี 

ในงานการพัฒนาชุมชน  ดังนี้  ผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ีพัฒนาชุมชน  จํานวน  2  ตําแหน�ง   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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งบดําเนินการ     (530000)       รวม  25,000.-บาท 
 หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ     รวม  25,000.-บาท 
 ประเภทรายจ;าย ค;าตอบแทน (531000)     รวม   5,000.-บาท 

1. ค;าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)        จํานวน   5,000.-บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให0แก�พนักงาน 

เทศบาล  และพนักงานจ0างท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)     รวม  20,000.-บาท 

1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)         จํานวน  10,000.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือหนังสือพิมพ?ต�าง ๆ ค�าจ0างเหมาถ�ายเอกสาร  

 ค�าจ0างเหมาะเข0าเล�มเอกสารต�างๆ หรือจ0างเหมาบริการหรืออ่ืนๆ ตั้งจ;ายจากเงินรายได5         
2. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;าย 
     หมวดอ่ืน ๆ (320300)          จํานวน  10,000.-บาท           
      ค;าใช5จ;ายในการเดินทางไปราชการ      

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช0สนามบิน ค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ 
ค�าเบ้ียเลี้ยงพยาน  และค�าใช0จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปLน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
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งานส;งเสริมและสนับสนุนความเข5มแข็งชุมชน (00252)                    รวม   807,000.-บาท 
งบดําเนินการ (53000)        รวม  777,000.- บาท 
 หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ     รวม  777,000.- บาท 
 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย    (532000)     รวม  777,000.- บาท 
รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)   

1.  โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง       จํานวน 30,000.-บาท 
              -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5       

2.  โครงการส;งเสริมอาชีพกลุ;มสตรี/ผู5สูงอายุ/คนพิการและประชนท่ัวไป     จํานวน 50,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการส�งเสริมอาชีพกลุ�มสตรี / ผู0สูงอายุ/คนพิการ  

และประชาชนท่ัวไป ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
3.  โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ:ให5กับชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลหาดเส้ียว   จํานวน 52,000.-บาท    
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ?ให0กับชุมชนในเขตเทศบาล 

ตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
4.  โครงการเย่ียมเยือน  ห;วงใย  ใส;ใจถึงบ5าน     จํานวน 50,000.-บาท  
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการเยี่ยมเยือน  ห�วงใย ใส�ใจถึงบ0าน     

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
5.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู5นําชุมชนในเขตเทศบาล             จํานวน 400,000.-บาท  
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู0นําชุมชนในเขตเทศบาล   

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
6.  โครงการส;งเสริมความรู5เก่ียวกับการเตรียมความพร5อมเข5าสู;ประชาคมอาเซียนให5กับชุมชน   

                จํานวน   30,000.-บาท  
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการส�งเสริมความรู0เก่ียวกับการเตรียมความพร0อม 

เข0าสู�ประชาคมอาเซียนให0กับชุมชน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
7.  โครงการสงเคราะห:กายอุปกรณ:สําหรับผู5พิการ           จํานวน  20,000.-บาท  

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายตามโครงการสงเคราะห?กายอุปกรณ?สําหรับผู0พิการ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  

8. โครงการบริหารศูนย:บริการและถ;ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดเส้ียว 
                        จํานวน  20,000.- บาท  

-  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายตามโครงการบริหารศูนย?บริการ และถ�ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
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  9. โครงการรณรงค:เพ่ือปAองกันและแก5ไขปcญหายาเสพติด                    จํานวน  70,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการรณรงค?เพ่ือปQองกันและแก0ไขปYญหายาเสพติด   

เพ่ือรณรงค?ส�งเสริมให0ความรู0  ประชาสัมพันธ?  และจัดกิจกรรมต�าง ๆ กับประชาชน ในเขต 
เทศบาล  เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล  ห�างไกลจากยาเสพติด   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

10. โครงการจัดตั้งด;านตรวจตราและเฝAาระวังในพ้ืนท่ี                      จํานวน  20,000.-บาท 
      -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการจัดต้ังด�านตรวจตราและเฝQาระวังในพ้ืนท่ี    

เพ่ือจัดต้ังหน�วยเฉพาะกิจในระดับตําบล  เพ่ือต้ังด�านตรวจตราและเฝQาระวังในพ้ืนท่ีเทศบาล 
ตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

11.  โครงการกิจกรรมบําบัดฟefนฟูผู5ติดยาเสพติดและกลุ;มเส่ียง            จํานวน 35,000.-บาท 
                -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายโครงการกิจกรรมบําบัดฟ\]นฟูผู0ติดยาเสพติดและกลุ�มเสี่ยง   
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)           รวม 30,000.-บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)          รวม 30,000.-บาท 

ประเภทรายจ;าย  เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)            จํานวน 30,000.-บาท  
1.  อุดหนุนโครงการปAองกันและปราบปรามยาเสพติด  ป�งบประมาณ 2559 จํานวน30,000.-บาท 

                 -  อุดหนุนโครงการปQองกันและปราบปรามยาเสพติด ป�งบประมาณ  2559   
ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน 2,052,000.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปNน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)              รวม  355,000.- บาท 
งบดําเนินการ (530000)                รวม  160,000.- บาท 

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 

- เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายสําหรับการแข�งขันกีฬา  เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  กิจกรรม        การ
แข�งขันกีฬาภายในเทศบาล  กิจกรรมกีฬาของท0องถ่ิน  ส�งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท  กิจกรรมกีฬา
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก หรืออ่ืน ๆ    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
ค;าวัสดุ (533000)      จํานวน   60,000.- บาท 
1. วัสดุกีฬา (331300)      จํานวน   60,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนวัสดุอุปกรณ?กีฬา เช�น  ลูกเปตอง  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเล�ย?บอล  ลูกตระกร0อ  ไม0
แบดมินตัน  ฯลฯ  ให0แก�ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
งบลงทุน             รวม 100,000.- บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง     รวม 100,000.- บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าครุภัณฑ: (541000)     รวม 100,000.- บาท 

1. ครุภัณฑ:กีฬา (411200)     จํานวน 100,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าเครื่องออกกําลังกาย สําหรับให0บริการประชาชนในการออกกําลังกายภายใน

ชุมชน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
(จากแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร?ท่ี 2  พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  นันทนาการ  และการท�องเท่ียว  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.6  ส�งเสริมการกีฬาและ
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 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการส�งเสริมและสนับสนุนการแข�งขันกีฬาอําเภอศรีสัชนาลัย 

ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
2. อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข;งขันกีฬาแห;งชาติ  จํานวน   50,000.- บาท 

ภาค 5 ครั้งท่ี 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแห�งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2559) 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข�งขันกีฬาแห�งชาติภาค 5 ครั้งท่ี 45 

(พ.ศ.2559) และกีฬาคนพิการแห�งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 35 (พ.ศ.2559) ให0กับศูนย?การกีฬาแห�งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

3. อุดหนุนโครงการแข;งขันกีฬานักเรียนต5านภัยยาเสพติด  จํานวน      15,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการแข�งขันกีฬานักเรียนต0านภัยยาเสพติดให0กับโรงเรียน 

เมืองเชลียง  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4. อุดหนุนโครงการส;งเสริมกีฬาเพ่ือสร5างเสริมสุขภาพนักเรียน จํานวน      10,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการส�งเสริมกีฬาเพ่ือสร0างเสริมสุขภาพนักเรียนให0กับโรงเรียน 
หาดเสี้ยววิทยาตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

5. อุดหนุนโครงการแข;งขันกีฬาภายในโรงเรียน   จํานวน      10,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข�งขันกีฬาภายในโรงเรียนให0กับโรงเรียน

อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ0านหาดสูง)   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท5องถ่ิน (00263)              รวม  1,520,000.- บาท 
งบดําเนินการ (530000)       รวม      1,170,000.- บาท 

หมวดค;าตอบแทน ใช5สอย และวัสดุ    รวม      1,170,000.- บาท 
ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย (532000)    จํานวน  1,170,000.- บาท 

 รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
         จํานวน  1,170,000.-    บาท 

1. ค;าใช5จ;ายโครงการลานวัฒนธรรม กําฟAาบ5านเฮา  จํานวน    100,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กําฟQาบ0านเฮา 

ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต:ศรีสัชนาลัย   

         จํานวน    50,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการร�วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ําโอยทาน

สงกรานต?ศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
3. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย  จํานวน    90,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการร�วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย     
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

4. ค;าใช5จ;ายโครงการประเพณีแห;ช5างบวชนาคไทยพวนบ5านหาดเส้ียว จํานวน   20,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการประเพณีแห�ช0างบวชนาคไทยพวน 

บ0านหาดเสี้ยว   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
5. ค;าใช5จ;ายโครงการกิจกรรมเทศน:มหาชาติ   จํานวน    30,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการกิจกรรมเทศน?มหาชาติ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
6. ค;าใช5จ;ายโครงการประเพณีแห;กฐินทางน้ํา แข;งเรือ(เฮือซ;วง)   

และเทศกาลอาหารและงานประเพณีลอยกระทง    จํานวน   700,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการประเพณีแห�กฐินทางน้ํา แข�งเรือ (เฮือซ�วง) 

 และเทศกาลอาหาร และงานประเพณีลอยกระทง   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
7. ค;าใช5จ;ายโครงการส;งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ  หรืออ่ืน ๆ      จํานวน   50,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิม

พระเกียรติ  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
8. ค;าใช5จ;ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานท่ีเก่ียวกับ 

ความจงรักภักดีต;อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย: หรืออ่ืน ๆ  จํานวน   20,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสําคัญ งานท่ีเก่ียวกับ   ความ

จงรักภักดีต�อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย? หรืออ่ืน ๆ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
9. ค;าใช5จ;ายโครงการร;วมกิจกรรมงานย5อนอดีตศรีสัชนาลัย จํานวน   60,000.-   บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการร�วมกิจกรรมงานย0อนอดีตศรีสัชนาลัย    
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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10. ค;าใช5จ;ายโครงการส;งเสริมสนับสนุนงานศาสนา     
งานอนุรักษ:ศิลปวัฒนธรรม      จํานวน     50,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินการโครงการส�งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ? 
ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ?เอกสารอนุรักษ?งานวัฒนธรรม หรือโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0องกับงานศาสนา อนุรักษ?
ศิลปวัฒนธรรมท0องถ่ิน     ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
งบเงินอุดหนุน (560000)         รวม    350,000.- บาท 
 เงินอุดหนุนองค:กรปกครองส;วนท5องถ่ิน (610100)   จํานวน      40,000.- บาท 

1. อุดหนุนโครงการร;วมอนุรักษ:งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน  
เล;นไฟ จังหวัดสุโขทัย       จํานวน      40,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการร�วมอนุรักษ?ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล�นไฟ จังหวัด
สุโขทัย ให0กับเทศบาลตําบลปKากุมเกาะ  ท่ีเปLนเจ0าภาพในการดําเนินงานตามโครงการฯ  
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
  
 เงินอุดหนุนส;วนราชการ (610200)        รวม    210,000.- บาท
 1.  อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม;ย;าและงานกาชาด จํานวน      20,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม�ย�าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให0กับ          
ท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2.  อุดหนุนโครงการจัดงานรฐัพิธี และราชพิธีต;าง ๆ    จํานวน      30,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต�าง ๆ  

ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
3.  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต:ศรีสัชนาลัย จํานวน  10,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําโอยทานสงกรานต?ศรีสัชนาลัย   
ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

4. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร  จํานวน   30,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร  

ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
5. อุดหนุนโครงการจัดงานย5อนอดีตศรีสัชนาลัย   จํานวน    80,000.-    บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย0อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ�งผ0าไทย ใส�เงิน ทองโบราณ
ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล;นไฟ จํานวน    40,000.-   บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล�นไฟจังหวัดสุโขทัย  

ให0กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปNนสาธารณประโยชน: (610400)     รวม   100,000.-  บาท 

1. อุดหนุนโครงการงานสืบสานและอนุรักษ:ประเพณีจุดบ้ังไฟเปNนพุทธบูชาจํานวน 100,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานสืบสานและอนุรักษ? ประเพณีจุดบ้ังไฟ 

เปLนพุทธบูชา ให0กับวัดหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานวิชาการวางแผนและส;งเสริมการท;องเท่ียว (00264)            รวม     177,000.- บาท
งบบุคลากร (520000)                รวม 157,000.- บาท 

หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา และค;าจ5างช่ัวคราว   รวม     157,000.- บาท 
 ประเภทรายจ;าย  เงินเดือน (ฝCายประจํา) (522000)  จํานวน 157,000.- บาท
 1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)     จํานวน 127,000.- บาท 

- เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักจ0างพร0อมท้ังเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีผู0ช�วย
เจ0าหน0าท่ีส�งเสริมการท�องเท่ียว จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. เงินเพ่ิมต;าง ๆ  ของพนักงานจ5าง (220700)   จํานวน 30,000.- บาท 
-  เพ่ือจ�ายเปLนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีผู0ช�วยเจ0าหน0าท่ี 

ส�งเสริมการท�องเท่ียวจํานวน  1  ตําแหน�ง    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

 
งบดําเนินการ (530000)                         รวม   20,000.- บาท 

ประเภทรายจ;าย  ค;าใช5สอย (532000)          จํานวน   20,000.- บาท 
1. ค;าใช5จ;ายส;งเสริมการจัดการท;องเท่ียว          จํานวน   20,000.- บาท 

- เพ่ือเปLนค�าใช0จ�ายการจัดทําข0อมูลการท�องเท่ียว  จัดพิมพ?เอกสารการท�องเท่ียว  การส�งเสริม
การท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย? หรืออ่ืน ๆ    ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ;ายทั่วไป  
 ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2559  

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน   40,000.- บาท  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 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;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5า    จํานวน  30,000.-    บาท 
ลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)    
      1.1  ค;าใช5จ;ายโครงการท5องถ่ินไทย ร;วมใจภักดิ์ รักษ:พ้ืนท่ีสีเขียว  จํานวน  15,000.-  บาท 
                   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการท0องถ่ินไทย ร�วมใจภักด์ิ รักษ?พ้ืนท่ี  
สีเขียว  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
      1.2  ค;าใช5จ;ายโครงการสนับสนุนการปลูกหญ5าแฝก   จํานวน  15,000.-  บาท 
                   -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการปลูกหญ0าแฝก    
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
งบเงินอุดหนุน (56000)      รวม    10,000.-  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)      รวม  10,000.-   บาท 
 ประเภทรายจ;าย  เงินส;วนราชการ  (610200)   จํานวน  10,000.-   บาท 
  -  เพ่ือจ�ายเปLนเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนําห0องเรียนสีเขียว (หนูน0อยนักอนุรักษ?) 
ให0กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ0านหาดสูง)  จํานวน 10,000.- บาท ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ;ายงบประมาณรายจ;ายทั่วไป  
 ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2559   

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ;ายรวมท้ังส้ิน    5,168,760.-  จ;ายจากรายได5จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปNน 

แผนงานการพาณิชย:  (00330) 
 

งานตลาดสด (00333)           รวม   1,415,000.-  บาท 
งบบุคลากร (520000)                     รวม     240,000.-   บาท 

หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา(ฝCายประจํา) และค;าจ5างช่ัวคราว  รวม     240,000.-   บาท 
 ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา)(522000)   จํานวน  240,000.-   บาท 
 1. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)     จํานวน  216,000.-   บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงาน
ตลาดสด จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. เงินเพ่ิมต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)          จํานวน    24,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานตลาดสด 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;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)        จํานวน     320,000.-   บาท   
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการค�าจ0างเหมาบริการ 
  1.1 ค�าจ0างเหมาบริการดูแล ทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผลทาง
การเกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ0านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

 1.2 ค�าจ0างเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณ?ไฟฟQาเพ่ิมเติม ค�าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟQา การเพ่ิมกําลังไฟฟQา การขยายเขตไฟฟQา การบํารุงรักษา หรือซ�อมแซมระบบไฟฟQา 

1.3 ค�าจ0างเหมาเดินท�อประปาและติดต้ังอุปกรณ?ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมระบบประปาและอุปกรณ?    และค�าบริการอ่ืนๆ   
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  
  - เพ่ือจ�ายค�าวัสดุก�อสร0าง เพ่ือจ�ายเปLนเปLนค�าวัสดุก�อสร0าง  เพ่ือปรับปรุงอาคาร 

โครงสร0าง ตลาดสด ท้ัง 2 แห�ง และอ่ืนๆ     ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 1.2 ค;าวัสดุการเกษตร  (331000)        จํานวน     25,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช�นไม0ดอก ไม0ประดับ พันธ?พืช กระถางต0นไม0  

สารเคมีปQองกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว?  อุปกรณ?การเกษตร  และอ่ืนๆ ตามความจําเปLนของงานเกษตร เพ่ือ
ปรับปรุง  ภูมิทัศน?ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานท่ีอ่ืนๆ ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  1.3 ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)                จํานวน   100,000.-  บาท 

  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าเก่ียวกับไฟฟQาและอุปกรณ?เพ่ือนําไปติดต้ังหรือปรับปรุงซ�อมแซม
ไฟฟQาและอุปกรณ?ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  
หมวดสาธารณูปโภค (534000)      รวม      430,000.-  บาท  
ประเภทรายจ;าย ค;าสาธารณูปโภค (534000)    รวม      430,000.-  บาท 

1.ค;าไฟฟAา (340100)     จํานวน   240,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าไฟฟQาท่ีใช0ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค0าและ

ผลิตผลทางการเกษตร  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2.ค;าน้ําประปา (340200)     จํานวน   190,000.- บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าน้ําประปาท่ีใช0ในตลาดสดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
 

งบลงทุน             รวม   150,000.- บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง (542000)   รวม   150,000.- บาท 
ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (421000)            จํานวน  150,000.- บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  เช�น  ปรับปรุง  ต�อเติม  ซ�อมแซม
อาคารตลาดสดท้ัง  2  แห�ง  แผงจําหน�ายสินค0า  ห0องน้ํา ฯลฯ  เพ่ือให0มีสภาพท่ีสามารถใช0งานได0ตามปกติ    
ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานโรงฆ;าสัตว:  (00334)                    รวม   3,753,760.-  บาท 
งบบุคลากร (520000)                            รวม   1,231,260.-  บาท 

หมวดเงินเดือน ค;าจ5างประจํา(ฝCายประจํา) และค;าจ5างช่ัวคราว         รวม   1,231,260.-  บาท 
 ประเภทรายจ;าย เงินเดือน (ฝCายประจํา)(522000)                  จํานวน   1,231,260.-  บาท 
 1. เงินเดือนพนักงาน (220200)              จํานวน     296,760.-  บาท  
  - เงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลตําแหน�ง สัตวแพทย?  จํานวน 1 อัตรา พร0อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป�  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 2. ค;าจ5างลูกจ5างประจํา(220400)           จํานวน   168,480.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าจ0างลูกจ0างประจําในงานโรงฆ�าสัตว? จํานวน ๑ อัตรา พร0อมท้ังเงินปรับปรุง
ค�าจ0างประจําป�  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 3.เงินเพ่ิมต;างๆของลูกจ5างประจํา (220500)         จํานวน      2,280.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าครองชีพชั่วคราวแก�ลูกจ0างประจําในงานโรงฆ�าสัตว?  จํานวน ๑ อัตรา  
 ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 4. ค;าจ5างพนักงานจ5าง (220600)           จํานวน   703,740.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนแก�พนักงานจ0างพร0อมเงินเลื่อนข้ันค�าตอบแทนท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงาน
โรงฆ�าสัตว?  จํานวน 6 อัตรา  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

5. เงินเพ่ิมต;างๆของพนักงานจ5าง (220700)          จํานวน    60,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินค�าครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ0างท่ีปฏิบัติหน0าท่ีในงานโรงฆ�าสัตว? 
 จํานวน  6 อัตรา   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
  
งบดําเนินงาน   (530000)       รวม   2,346,000.- บาท 
 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 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให0แก�พนักงาน ลูกจ0างประจํา 
พนักงานจ0าง ท่ีได0รับคําสั่งให0ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   
 2. ค;าเช;าบ5าน (310400)             จํานวน      36,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าเช�าบ0านของพนักงานเทศบาลผู0มีสิทธิได0รับตามระเบียบฯ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 3. ค;าช;วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)           จํานวน      10,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ0างประจํา ผู0มีสิทธิได0รับ
ตามระเบียบ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
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 ประเภทรายจ;าย ค;าใช5สอย (532000)                 รวม 1,460,000.-  บาท 
 1. รายจ;ายเพ่ือให5ได5มาซ่ึงบริการ (320100)   จํานวน 1,310,000.-  บาท   
  1.1 เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการค�าจ0างเหมาบริการฆ�าและชําแหละสุกร และค�าบริการอ่ืนๆ   
ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
  1.2 ค�าจ0างเหมาเดินท�อประปาและติดต้ังอุปกรณ?ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมระบบประปาและอุปกรณ?    และค�าบริการอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2. รายจ;ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม;เข5าลักษณะรายจ;ายหมวดอ่ืนๆ (320300) จํานวน 
55,000.- บาท 

2.1 ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน    40,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�ายในการลงทะเบียนฝVกอบรม  สัมมนา ค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ี
พักและค�าใช0จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปLน   ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 

2.2 ค�าใช0จ�ายโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆ�าสัตว? จําหน�ายเนื้อสัตว? และการศึกษา 
ดูงาน          จํานวน    15,000.- บาท 

 - จ�ายเปLนค�าดําเนินการโครงการฝVกอบรมผู0ประกอบการฆ�าสัตว?  จําหน�ายเนื้อสัตว?  และ
การศึกษาดูงาน  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5   

3. ค;าบํารุงรักษาและซ;อมแซม   (320400)            จํานวน  95,000.- บาท   
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าใช0จ�าย เพ่ือซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย?สินหรือซ�อมแซมครุภัณฑ? เช�น  
ซ�อมแซมเครื่องลวกและปY�นขน เครื่องทําสลบสุกร  รอกและเครน  ซองบังคับสุกร  ฯลฯ เพ่ือให0ใช0งานได0
ตามปกติ  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
 
 ประเภทรายจ;าย ค;าวัสดุ  (533000)                  รวม   355,000.- บาท 

 1.1 ค;าวัสดุก;อสร5าง (330600)            จํานวน   100,000.-  บาท  
  - เพ่ือจ�ายค�าวัสดุก�อสร0าง เพ่ือจ�ายเปLนเปLนค�าวัสดุก�อสร0าง  เพ่ือปรับปรุงกลุ�มอาคาร

โรงฆ�าสัตว?  โรงพักสัตว? และสถานท่ีอ่ืนๆ   ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 1.2 ค;าวัสดุการเกษตร (331000)    จํานวน   25,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช�นไม0ดอก ไม0ประดับ พันธ?พืช กระถางต0นไม0  

สารเคมีปQองกันและกําจัดศัตรูพืช  สัตว?  อุปกรณ?การเกษตร  และอ่ืนๆ ตามความจําเปLนของงานเกษตร เพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน?โรงฆ�าสัตว?เทศบาล และสถานท่ีอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 1.3 ค;าวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (330200)   จํานวน   80,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปLนค�าเก่ียวกับไฟฟQาและอุปกรณ?เพ่ือนําไปติดต้ังหรือปรับปรุงซ�อมแซม

ไฟฟQาและอุปกรณ?ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ  หรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  1.4 ค;าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล;อล่ืน  (330800) จํานวน  150,000.- บาท    
        -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันไฮดรอลิก  น้ํามันเบนซิน  
กXาซหุงต0ม  ถ�าน    น้ํามันจาระบี  น้ํามันเครื่อง สําหรับเครื่องลวกและปY�นขน ซองบังคับสุกร  เครื่องตัดหญ0าและ
อ่ืนๆ  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 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าไฟฟQาท่ีใช0ในโรงฆ�าสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5 
2.ค;าน้ําประปา (340200)     จํานวน  210,000-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าน้ําประปาท่ีใช0ในโรงฆ�าสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
3.ค;าโทรศัพท: (340300)     จํานวน     5,000.-  บาท 
- เพ่ือจ�ายเปLนค�าโทรศัพท?ท่ีใช0ในโรงฆ�าสัตว?เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ;ายจากเงินรายได5  
 

งบลงทุน           รวม   176,500.-  บาท 
หมวดค;าครุภัณฑ:ท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง   (542000)      รวม   176,500.-  บาท 
ค;าครุภัณฑ: (541000)         รวม    98,000.-  บาท 
ประเภทรายจ;าย ครุภัณฑ:ไฟฟAาและวิทยุ (410600)     รวม    98,000.-  บาท 

  1. เพ่ือจ�ายเปLนค�าเครื่องช็อตสุกร จํานวน 1 เครื่อง จํานวน  98,000.-บาท  ราคานี้พร0อมติดต้ัง
จนแล0วเสร็จจนใช0งานได0ดี มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  มีแรงเคลื่อนไฟฟQาท่ีทําให0สัตว?สลบ  ไม�น0อยกว�า 180 โวล?ท 
  -  ควบคุมการทํางานด0วยระบบอิเลคโทรนิค 
  -  ประสิทธิภาพการทํางาน 30 – 50 ตัว/ชั่วโมง  (สุกร) 
  -  กล�องหม0อแปลงเปLนแบบพลาสติก  พร0อมหูยึดติดข0างผนังห0อง 
  -  มีฟPวส?นิรภัย  ไม�มีอันตรายต�อผู0ใช0 
  -  มีอุปกรณ?วัดโวล?ทและแอมป_ 
  -  คีมหนีบทําด0วยสแตนเลสและด0ามจับมีพลาสติกหุ0ม 
  -  ใช0กับกระแสไฟฟQา 220  โวล?ท  50  เฮิร?ต 
  -  มีอุปกรณ?วัดโวล?ทและวัดแอมป_ 
  -  มีสัญญาณไฟแสดงการทํางาน 
  -  สามารถเลือกขนาดกระแสไฟฟQาสําหรับชXอตสุกรขนาดเล็กและขนาดใหญ�ได0 
  -  รับประกันคุณภาพ 1 ป� 
  -  ผลิตในประเทศไทย 
  ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เปLนไปตามมาตรฐานและราคาตามท0องตลาดเนื่องจากไม�มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ?ของ
สํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
   (จากแผนพัฒนาสามป�  (พ.ศ. 2559 – 2561)  ยุทธศาสตร?ท่ี  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลกรท0องถ่ิน ข0อ 5.5  แนวทางพัฒนา ส�งเสริมกิจการเทศพาณิชย?  
หน0า  170)  
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ประเภทค;าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก;อสร5าง  (421000)              จํานวน  78,500.- บาท 
           -  เพ่ือจ�ายเปLนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  เช�น  ปรับปรุง  ต�อเติม  ซ�อมแซม
อาคารโรงฆ�าสัตว?  โรงพักสัตว?  ห0องน้ํา  อาคารท่ีพักคนงาน  ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ เพ่ือให0มีสภาพท่ีใช0งาน    
ได0ตามปกติ    ตั้งจ;ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  
 
   
 

 

 


