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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทยั 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,698,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)             รวม     730,000.- บาท 
งบด าเนินงาน  (530000)      รวม   560,000.- บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม        560,000.- บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย (532000)    จ านวน     500,000.- บาท  
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท    จ านวน  500,000.- บาท 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแข่งขันกีฬา  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  กิจกรรม        การ
แข่งขันกีฬาภายในเทศบาล  กิจกรรมกีฬาของท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท  กิจกรรมกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    จ านวน   60,000.- บาท  
1. วัสดุกีฬา (331300)     จ านวน   60,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น  ลูกเปตอง  ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเล่ย์บอล  ลูกตระกร้อ  ไม้
แบดมินตัน  ฯลฯ  ให้แก่ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
งบลงทุน           รวม 100,000.- บาท  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม   100,000.-   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (54100 0)        รวม   100,000.- บาท  

1. ครุภัณฑ์กีฬา (411200)     จ านวน   100,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกก าลังกาย ส าหรับให้บริการประชาชนในการออกก าลังกายภายใน

ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่  2.6  ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  หน้า 112)  
 
งบเงินอุดหนุน (560000)        รวม   70,000.- บาท  
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)      รวม     70,000.- บาท  

1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา    จ านวน  20,000.- บาท  
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้กับ               ที่
ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาจังหวัดสุโขทัย    จ านวน   20,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาจังหวัดสุโขทัย  ให้กับศูนย์การกีฬา

แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุโขทัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน   จ านวน  10,000.- บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ให้กับโรงเรียน
อนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน   จ านวน  10,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ให้กับโรงเรียน

หาดเสี้ยววิทยา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน   จ านวน  10,000.- บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ให้กับโรงเรียน
เมืองเชลียง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)    รวม      1,840,000.- บาท 
งบด าเนินการ (530000)              รวม      1,460,000.- บาท  

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ              รวม         1,460,000.-      บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย (532000)   จ านวน        1,460,000.- บาท  

 รายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)
           จ านวน        1,460,000.-     บาท  

1. ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม ก าฟ้าบ้านเฮา จ านวน         200,000.-       บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการลานวัฒนธรรม  ก าฟ้าบ้านเฮา             ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้ 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณี 

สรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย   จ านวน        50,000.-   บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ าโอยทาน

สงกรานต์ศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    จ านวน       80,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย จ านวน  90,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชนาลัย        

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว  จ านวน 100,000.- บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน        
บ้านหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

6. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ  จ านวน              30,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
7. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา   จ านวน             10,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
8. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ า แข่งเรือ(เฮือซ่วง)  จ านวน  600,000.-   บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ า แข่งเรือ(เฮือซ่วง) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 
ไหว้พระตามรอยพระร่วง หรืออ่ืน ๆ    จ านวน    80,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมไหว้
พระตามรอยพระร่วง หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

10. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญ งานที่เกี่ยวกับ 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออ่ืน ๆ จ านวน    50,000.-   บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญ งานที่เกี่ยวกับ   ความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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11. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย จ านวน   60,000.-   บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง    จ านวน   50,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการจัดงานลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

13. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา  
งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      จ านวน   60,000.-   บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา  งานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งานวัฒนธรรม  หรืออ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบลงทุน (540000)             รวม   20,000.- บาท  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม     20,000.-   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (54100)              รวม        20,000.- บาท  
 1. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (411500)          จ านวน      20,000.- บาท  
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ส าหรับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายการต่อไปนี้ 
  1.  กลองยาว  จ านวน   6   ใบ      
  2.  ปี่ชวา  จ านวน   1   เลา  
  3.  กลองร ามะนา จ านวน  1 ใบ  
  4.  ฉาบ  จ านวน  1 คู่  
  5.  ฉิ่ง   จ านวน  1 คู่  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
หน้า 106) 
 
งบเงินอุดหนุน (560000)              รวม   360,000.- บาท  
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)        จ านวน      40,000.- บาท  

1. อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง  เผาเทียน  เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย 
                     จ านวน      40,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัด
สุโขทัย ให้กับเทศบาลต าบลในเมือง ท่ีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)    จ านวน    220,000.- บาท
 1.  อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จ านวน      20,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กับ          
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชการพิธีต่าง ๆ    จ านวน      30,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชการพิธีต่าง ๆ ให้กับ                      
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย จ านวน  20,000.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย  

ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จ านวน      30,000.-  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ให้กับ         
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย   จ านวน       80,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย  ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอ

ศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ านวน      40,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  
ให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)  จ านวน    100,000.-  บาท  

1. อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบ้ังไฟ จุดเป็นพุทธบูชา จ านวน   100,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  จุดเป็นพุทธบูชา ให้กับ             

วัดหาดเสี้ยว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)         รวม  128,000.- บาท  
งบบุคลากร (520000)       รวม   108,000.- บาท  
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าแลค่าจ้างช่ัวคราว   รวม   108,000.- บา ท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  จ านวน   108,000.-  บาท  

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน     72,600.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน  1  อัตรา     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน     35,400.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จ านวน  1  อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบด าเนินการ (530000)       รวม    20,000.-  บาท  

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ           จ านวน     20,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย (532000)               จ านวน      20,000.-  บาท  
1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว           จ านวน      20,000.-  บาท  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าข้อมูลการท่องเที่ยว  จัดพิมพ์เอกสารการท่องเที่ยว             
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


