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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,298,800.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) รวม 553,800.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 430,000.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม 430,000.- บา ท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
รวม
430,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน 181,000.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสานักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงาน
เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 181,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานพัฒนาชุมชน จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จานวน 48,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานการพัฒนา
ชุมชน จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน (530000) รวม
123,800.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 123,800.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
รวม
43,800.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุ ดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2. ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 28,800.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)
จานวน
10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 80,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน
60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ชุมชน ค่าถ่ายเอกสาร หรือจ้างเหมาบริการหรืออื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 20,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
หรือผู้ต้องหาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม
745,000.- บาท
งบดาเนินการ (53000)
รวม
745,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
745,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม
745,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน 745,000.- บาท
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูการทอผ้า
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูการทอผ้า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี /ผู้สูงอายุ/คนพิการ และประชาชนทั่วไป
จานวน
100,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี /ผู้สูงอายุ/คนพิการ และประชาชนทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ (ต่อยอด) จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ (ต่อยอด) ดังนี้
1. กลุ่มดอกไม้จันท์
2. กลุ่มมะม่วงแก้วและแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม
3. กลุ่มจัดทาขนมไทย
4. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
5. โครงการปุ๋ยกลุ่มเกษตรกร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6. โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายไ ด้
7. โครงการจัดหาแว่นตาให้ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาแว่นตาให้ผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนในเขตเทศบาล
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
9. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลหาดเสี้ยว
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
10. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
11. โครงการกิจกรรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง จานวน
35,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

