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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕57 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

รายการจ าแนกตามหน่วยงาน 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   10,322,๙๖๐.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๑) รวม  1,483,760.-   บาท 
งบบุคลากร  (5๒๐๐๐๐)               รวม        473,760.-   บาท  
รายจ่ายประเภท  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)        จ านวน        473,76๐.-   บาท 
              ๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)                  จ านวน        323,76๐.-   บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      ๒.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)       จ านวน           ๔๒,๐๐๐.-   บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ  ตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๑  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      ๔.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (๒๒๐6๐๐)        จ านวน          ๘1,480.-   บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานธุรการ  จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
      ๕.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)      จ านวน          2๖,52๐.-   บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ  
จ านวน  ๑  อัตรา    สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 
งบด าเนินงาน   (53๐๐๐๐)             รวม    ๙6๐,๐๐๐.-   บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     รวม      ๙6๐,๐๐๐.-   บาท 

ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทน  (5๓๑๐๐๐)        จ านวน       ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท  
 ๑.  ค่าเช่าบ้าน  (๓๑๐๔๐๐)          จ านวน         ๒๕,๐๐๐.-  บาท 
          -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
           ๒.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๓๑๐๕๐๐)        จ านวน         ๑๕,๐๐๐.-   บาท          
       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   
  ๓.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (๓๑๐๖๐๐)        จ านวน       ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ  พนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย   (5๓๒๐๐๐)      รวม     67๐,๐๐๐.-   บาท    
 1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)         จ านวน     ๖๐๐,๐๐๐.-   บาท 
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก    ค่า
ก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี  จ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ   เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

๒.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(๓๒๐๓๐๐)   
     จ านวน   ๕๐,๐๐๐.-   บาท 

               2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน       ๕๐,๐๐๐.-   บาท            
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   
 ๓.  ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม  (๓๒๐๔๐๐)        จ านวน      2๐,๐๐๐.-   บาท 
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น  วัสดุต่าง  ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ   (5๓๓๐๐๐)         จ านวน    ๑๕๐,๐๐๐.-   บาท 

๑.  วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)         จ านวน      ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้     
          ๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)                จ านวน      ๕๐,๐๐๐.-   บาท    
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น   น้ ามันดีเซล   น้ ามันก๊าด   น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน
เตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
          ๓.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)                       จ านวน      20,000.-   บาท  
            - เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม พู่กัน สี 
รูปภาพที่มาจากการอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืนๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
          4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐)                   จ านวน      ๑๐,๐๐๐.-   บาท                                     
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย  เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  เสื้อคลุม     
รองเท้าบู้ต หมวก ถุงมือ แว่นตากันเศษผง และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
          5. วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)       จ านวน       ๕๐,๐๐๐.-  บาท            
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
งบลงทุน                                   รวม      50,000.-  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม        50,000.-   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์   (541000)          รวม        50,000.-   บาท 
 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)   จ านวน        ๕๐,๐๐๐.-   บาท 
               -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  เช่น  ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    และ
ขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท   ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งานไฟฟ้าถนน  (๐๐๒๔๒)          รวม    4,595,2๐๐.-   บาท 
งบบุคลากร  (5๒๐๐๐๐)                    รวม      1,528,200-      บาท  
รายจ่ายประเภท  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)            จ านวน      1,528,200.-     บาท 
              ๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)    จ านวน         273,12๐.-     บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  2  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      ๒.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงาน  (๒๒๐๒๐๐)  จ านวน          ๑๘,๗๒๐.-     บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ  ที่
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
      ๓.   ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (๒๒๐6๐๐)            จ านวน        856,920.-    บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานวิศวกรรม  จ านวน  1  อัตรา,งานสาธารณูปโภค  จ านวน  4  อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ  จ านวน  6  อัตรา, ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
      ๕.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)  จ านวน       379,44๐.-    บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงานวิศวกรรม  
จ านวน  1  อัตรา,งานสาธารณูปโภค  จ านวน  4  อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน  6 
อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 
งบด าเนินงาน  (53๐๐๐๐)        รวม     ๔0๗,๐๐๐.-  บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ        รวม         ๔0๗,๐๐๐.-  บาท 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ  (530000)                จ านวน    ๔0๗,๐๐๐.-  บาท 
         ๑. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)                                  จ านวน   ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท                 

      - เพื่อเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อน าไปปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น  เสา
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฟิวล์ และวัสดุอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว  พร้อมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
         ๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐)                                             จ านวน  100,000.-  บาท   
               - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ ยางมะตอยส าเร็จรูป ท่อระบายน้ า คสล.และเครื่องมือท างาน  เช่น  ค้อน  เลื่อย  สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นในการท างาน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
         ๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)                             จ านวน    ๕0,000.-  บาท  
              - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่ส าหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี่ ,   ยาง
รถ  หรืออ่ืนๆ  ส าหรับรถจักรยานยนต์  รถกระเช้า  รถบรรทุก     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
         4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)                        จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-  บาท    
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา  
ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
         5.  วัสดุอ่ืน  (๓๓๑๗๐๐)                     จ านวน       ๗,๐๐๐.-  บาท      
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ  เช่น  เทปวัดระยะ  ฯลฯ  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบลงทุน                                           รวม   2,660,000.-   บาท 



หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม        100,000.-    บาท 
         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)            จ านวน        1๐๐,๐๐๐.-    บาท 
               -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น    
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 
หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง  (๕๔๒๐๐๐)        รวม     2,560,000.-    บาท 
       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (๔๒๐9๐๐)             จ านวน     2,560,๐๐๐.-    บาท 
       ๑.  ก่อสร้างถนน คสล. สายเดิ่นขาม หมู่ที่ 1 ต.หาดเสี้ยว       จ านวน       241,000.-    บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.   ยาว  177.00 ม.      พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
531.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 74 ข้อ 86 )          
        2. ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอยเชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 (ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ)  หมู่ที่ 2  
ต.หาดเสี้ยว            จ านวน      151,000.-      บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม .  ยาว 65.00 ม หนา 0.15 ม. พร้อมว่างท่อ  Ø 
0.30 ม. บ่อพัก  จ านวน 6 บ่อ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 49 ข้อ 4)     
         3. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเชื่อมซอยเทศบาล 13  (ซอยไทยประกันชีวิต)  หมู่ที่ 2 ต. หาดเสี้ยว       
         จ านวน      32,000.-       บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  2.50 ม.    ยาว  30.00 ม. หนา 0.15 ม.   พื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 51 ข้อ 8)    
        4. ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณเชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 (บ้านดาบนกข้างร้านศรีทิพย์) หมู่ที่ 2         
ต.หาดเสี้ยว          จ านวน     435,000.-    บาท 
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          - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 .00 ม .  ยาว 215.00 ม หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง 
ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า  53  ข้อ 17)   
      5. ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอย คสช.) หมู่ที่ 2 ต.หาดเสี้ยว                     

      จ านวน     497,000.-     บาท  
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม .  ยาว 175.00 ม หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ Ø 
0.40 ม.  และบ่อพัก  จ านวน 17 บ่อ พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม.  หรือตามสภาพพื้นที่ พ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 515.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 68 ข้อ 67)  
        6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า   บริเวณคลองตานะ  หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว      

     จ านวน       21,800.-    บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. กว้าง 2.00 ม .  ยาว 14.00 ม.  หนา 
0.15 ม. พร้อมว่างท่อ  Ø 0.40 ม. จ านวน 1 จุด พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม.ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9  ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ผังเมือง หน้า 55      ข้อ 22)  
       7. ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยตาค า หมู่ที่ 3  ต.หาดเสี้ยว       จ านวน    328,000.-    บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม .  ยาว 208.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง 
ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 69 ข้อ 69)   
        8. ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณเชื่อมซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 4  ต.หาดเสี้ยว  จ านวน 84,000.- บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม .  ยาว 62.00 ม หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง 
ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 59 ข้อ 35)          
        9. ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยดอยปู่ตา หมู่ที่ 5  ต.หาดเสี้ยว     จ านวน      90,000.-      บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม .  ยาว 66.00 ม หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรัง 
ไหล่ทาง กว้าง  0.50 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 198.00 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ข้อ 1.2  แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 85 ข้อ 124)   
       10. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณซอยเทศบาล 1 (ข้างร้านศรีเชลียงเซอร์วิส)   หมู่ที่ 3  
ต.หาดเสี้ยว                 จ านวน     237,000.-     บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.50 ม . ยาว 125.00 ม ความลึกเฉลี่ย 
0.30-0.50 ม.  ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน           ท่ีสอดคล้อง
กับผังเมือง  หน้า 53 ข้อ 18)          
       11. ก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณคลองตานะ หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว  จ านวน     14,200.-       บาท 
           - เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด Ø 0.60 ม.    จ านวน 1 จุด   พร้อมหูช้าง  2 
ด้าน ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 50 ข้อ 5)   
       12. ก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณเชื่อมถนนชมปรีดา (บ้านครูเริ่ม)  หมู่ที่ 2 ต.หาดเสี้ยว                                
                  จ านวน     229,000.-     บาท  
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน กว้าง 2.20-3.20 ม .  ยาว 66.00 ม หนา 0.15 ม. พร้อมท่อ Ø 
0.40 ม. และบ่อพัก  จ านวน 8 บ่อ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 178.20 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผัง
เมือง  หน้า 59 ข้อ 38)  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (๔๒๑๐๐๐)      จ านวน     2๐๐,๐๐๐.-      บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ฯลฯ,  ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งานสวนสาธารณะ  (๐๐๒๔๓)     รวม  616,๐๐๐.-  บาท 
งบบุคลากร  (5๒๐๐๐๐)                         รวม    ๒๑6,00๐.-   บาท  

รายจ่ายประเภท  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (522000)        จ านวน    ๒๑6,00๐.-  บาท 
              ๑.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (๒๒๐6๐๐)          จ านวน    ๑ 45,5๖๐.-  บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่  
ในงานสวนสาธารณะ  จ านวน  3  อัตรา สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
      2.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)        จ านวน      70,4๔๐.-  บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงาน
สวนสาธารณะ  จ านวน  3  อัตรา สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 
งบด าเนินงาน  (5๓๐๐๐๐)             รวม  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ              รวม     ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

        ๑.  ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐)                                      จ านวน        ๕0,000.-  บาท   
               - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น ไม้  เหล็ก  สี  ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู  อิฐ.และเครื่องมือท างาน  เช่น  ค้อน  เลื่อย  และอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นในการท างาน    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
        ๒.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)                     จ านวน       ๕0,000.-   บาท  
              - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่ส าหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล  เช่น  แบตเตอรี่ ,   ยาง
รถ  หรืออ่ืนๆ  ส าหรับรถบรรทุกน้ า     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
        ๓. ค่าวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)                                   จ านวน       50,000.-  บาท 
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น ไม้ดอก  ไม้ประดับ พันธุ์พืช  กระถางต้นไม้   ปุ๋ย  ยา
ฆ่าแมลงและอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นของงานการเกษตร  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
         4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)                        จ านวน      ๕๐,๐๐๐.-   บาท    
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา  
ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 
งบลงทุน                           รวม   2๐๐,๐๐๐.-   บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม     200,000.-   บาท  
  ค่าครุภัณฑ ์ (๕๔๑๐๐๐)           รวม     2๐๐,๐๐๐.-   บาท 
          ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (๔๑๑๘๐๐)   จ านวน  2๐๐,๐๐๐.-   บาท 
               -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น    
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท   ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     จ านวน     100,000.-    บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน     100,000.-    บาท 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (๐๐๒๔๔)          รวม  ๓,๕2๘,๐๐๐.-   บาท 
งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)                        รวม     ๑,๗๒๘,๐๐๐.-   บาท 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว            รวม     ๑,๗๒๘,๐๐๐.-   บาท 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)            รวม     ๑,๗๒๘,๐๐๐.-   บาท 

๑.ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)         จ านวน     ๑,๐๖๐,๐๘๐.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ านวน ๑๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
๒.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)    จ านวน    ๖๖๗,๙๒๐.-   บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จ านวน ๑๖ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)      รวม     ๑,๔๘๐,๐๐๐.-   บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     รวม     ๑,๔8๐,๐๐๐.-   บาท 
 ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)         จ านวน         ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
 ๑.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)     จ านวน         ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน   ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง ท่ีได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)              รวม      ๗๒๐,๐๐๐.-   บาท 

 ๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)        จ านวน      ๖๒๐,๐๐๐.-   บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายน้ าและวางท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
และจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาในการท าความสะอาดถนนและตัดหญ้า ค่าจ้างศึกษาในความเหมาะสมใน
การจัดการขยะ   และบริการอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

๒.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (๓๒๐๔๐๐)       จ านวน      ๑๐๐,๐๐๐.-   บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ที่มีจ านวนเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)             รวม      ๗๔๐,๐๐๐.-   บาท 

  ๑. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)   จ านวน      ๓๘๐,๐๐๐.-    บาท    

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเตา  ถ่าน    น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัดหญ้าและอ่ืนๆ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 ๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (๓๓๐๓๐๐)       จ านวน     ๒๘๐,๐๐๐.-    บาท 

                - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง   น้ ายาท าความ
สะอาด  ถังขยะในชุมชน  และเครื่องมือท าความสะอาดต่าง ๆ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)          จ านวน      ๘๐,๐๐๐.-    บาท     

        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  
เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก    หัวเทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  
กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 
งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)              รวม    ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม       ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)                รวม      ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(๔๑๑๘๐๐)       จ านวน      ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ท่ีมีจ านวนเงิน
เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 

 
งบเงินอุดหนุน  (๕๖๐๐๐๐)      รวม    2๐,๐๐๐.-  บาท       
 หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)     รวม       2๐,๐๐๐.-  บาท 
          ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)       จ านวน       2๐,๐๐๐.-  บาท 

๑. อุดหนุนโครงการธนาคารและวัสดุรืไซเคิลในโรงเรียนเมืองเชลียง     
      จ านวน       ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเมืองเชลียง   ให้กับโรงเรียน 
เมืองเชลียง    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานบ าบัดน้ าเสีย (๐๐๒๔๕)      รวม     ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
งบด าเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)      รวม       ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    รวม       ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)    รวม       ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)        จ านวน       ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายน้ าและวางท่อระบายน้ าในเขต
เทศบาลและบริการอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

  

 
 
 

 


