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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    3,445,700.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) รวม     2,855,700.- บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม 2,126,000.- บาท  
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  รวม 2,126,000.- บา ท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000) จ านวน  2,126,000.-  บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)   จ านวน  350,000.-   บาท  
-  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล  เจ้าพนักงานปูองกันฯ  และเจ้าหน้าที่

ปูองกัน จ านวน  2  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)  จ านวน    46,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงาน
เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในส านักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)   จ านวน   200,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในงานปูองกันฯ  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)   จ านวน   960,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ปูองกันฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)  จ านวน 570,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงานปูองกันฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
งบด าเนินงาน     (530000)     รวม 396,000.- บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   รวม 316,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)  รวม  106,000.- บาท  

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)  
      จ านวน    20,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.  และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน  10,000.- บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  ค่าเช่าบ้าน  (310400)    จ านวน   36,000.-   บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ 
4.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน    20,000.- บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  จ านวน    20,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ผู้มีสิทธิ

ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)   รวม      140,000.- บาท 
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จ านวน    20,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่า เย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
       จ านวน    20,000.- บาท 

      2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   20,000.- บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น  

ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือ ผู้ต้องหาและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  ท่ีจ าเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)          จ านวน   100,000.-  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ า  รถกู้ภัย  เครื่องตัด
หญ้า   เครื่องสูบน้ าและครุภัณฑ์  ฯลฯ   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีจ านวนวงเงินไม่เกิน     
5,000.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    รวม      70,000.-  บาท 
1. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (330200)    จ านวน     10,000.-  บาท 
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟูาและวิทยุ  และอุปกรณ์บ ารุง รักษาซ่อมแซมไฟฟูา สถานีดับเพลิง   

เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 



87 
2.  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)    จ านวน      30,000.-   บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ทินเนอร์ สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์   

ปูนขาว  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  ค้อน สว่าน ฯลฯ เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)   จ านวน     30,000.- บาท  
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับงานปูองกันฯ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง  ผ้า  

เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม     80,000.- บาท  
ประเภทรายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค  (5340000) รวม         80,000.- บาท  
1. ค่าไฟฟูา (340100)    จ านวน     60,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ค่าน้ าประปา (340200)    จ านวน      20,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  

งบลงทุน  (540000)      รวม 333,700.- บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม 333,700.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (541000)     รวม     333,700.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (410300)  จ านวน  33,700.- บาท 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก  ขนาด 1  ตัน  
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อติดตั้งรถกู้ภัย มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. หลังคาส าเร็จรูปชนิดท าด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
    1.1 มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน 
    1.2 ฝาท้ายเปิดแบบโช้คอัพแก๊ส 
    1.3 มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพ้ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

-  เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ  ปี  พ.ศ. 
2556 

- (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร   ท้องถิ่น  แนวทาง  5.3  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากร   
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข้อที่  17   หน้า 164 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)  จ านวน  300,000.- บาท  
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น ซ่อมแซม  

คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ 
ที่ช ารุดให้ใช้ได้ดี ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานเทศกิจ  (๐๐122)      รวม     15,000.-  บาท 
งบด าเนินงาน     (530000)      รวม      15,000.-   บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     รวม     15,000.-   บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย    (5๓๒๐๐๐)          จ านวน     15,000.-   บาท 
 ๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)         จ านวน      15,๐๐๐.-   บาท              
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ได้แก่  ค่าธรรมเนียม  ค่าคัด
ส าเนาเอกสาร  ฤชา  อากรและอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวข้องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล   และอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นตามอาจหน้าที่   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม   575,000.-  บาท 
งบด าเนินงาน     (530000)      รวม     525,000.- บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    525,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย (532000)    รวม    255,000.- บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
         รวม    255,000.- บาท 
1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จ านวน     50,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2.  โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน    20,000.- บาท  
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

3.  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ  จ านวน    50,000.- บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น  
เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

4.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน  20,000.-บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
5. โครงการรณรงค์การให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน   จ านวน   15,000.- บาท 

      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน   ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป 

6.  โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน     จ านวน   50,000.- บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

7.  โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ า  เพื่อเก็บน้ าหน้าแล้ง    จ านวน   50,000.- บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ า เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค  บริโภค ในช่วง
หน้าแล้งให้กับชุมชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    รวม    270,000.- บาท 
1.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   จ านวน      50,000.-   บาท  
    - เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่ส าหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น ยางใน  ยางนอก 

แบตเตอรี่  ไขขวง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  รถยนต์  ตลับ
ลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  หรืออ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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2.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 330800)   จ านวน    150,000.-   บาท  
    -  เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง น้ ามันดีเชล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันจารบี  ฯลฯ 

ส าหรับรถยนต์เทศบาล  รถจักรยานยนต์  และรถยนต์ดับเพลิง   หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง     (331600)   จ านวน    50,000.- บาท  
    - เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับงานปูองกันฯ เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง  น้ ายา

เคมี  ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
4.  ค่าวัสดุอ่ืน      (331700)     จ านวน    20,000.- บาท      

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกระจกมองทางแยก  เพื่อใช้ติดตั้งทางแยก  ลดอุบัติเหตุภายใน     
เขตเทศบาล  เช่น  กระจกมองทาง  หรืออ่ืนๆ ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  
งบลงทุน  (540000)       รวม   50,000.- บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   50,000.- บาท 
 1. ค่าครุภัณฑ ์(541000)     รวม   50,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  (411100)  จ านวน   50,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในแผนงานรักษา 

ความสงบภายใน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 
 

 


