รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕58
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รายการจาแนกตามหน่วยงาน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,227,84๐.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)
รวม 1,647,๖8๐.- บาท
งบบุคลากร (5๒๐๐๐๐)
รวม 532,68๐.- บาท
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน
532,68๐.- บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
จานวน
349,320.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. เงินประจาตาแหน่ง (๒๒๐๓๐๐)
จานวน
๔๒,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ ตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง จานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐6๐๐)
จานวน
123,360- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ จานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)
จานวน
18,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จานวน
๑ อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินการ (53๐๐๐๐)

รวม 1,105,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
1,105,๐๐๐.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (5๓๑๐๐๐)
จานวน
5,๐๐๐.- บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (5๓๒๐๐๐)
รวม 1,00๐,๐๐๐.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
จานวน 950,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่ น ๆ(๓๒๐๓๐๐)
จานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
จานวน 2๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มี
วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (5๓๓๐๐๐)
จานวน ๑0๐,๐๐๐.- บาท
๑. วัสดุสานักงาน (๓๓๐๑๐๐)
จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)
จานวน 10,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปรเตอร์ โฟม พูกัน สี
รูปภาพที่มาจากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐)
จานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อคลุม รองเท้า
บูท หมวก ถุงมือ แว่นตากันเศษผง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบั นทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)

รวม

10,000.รวม
10,000.จานวน

บาท

10,000.บาท
1๐,๐๐๐.-

บาท
บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่มีจานวนวงเงินเกิน 5,000.-บาท ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)

รวม 4,781,04๐.- บาท
รวม 1,240,740- บาท

งบบุคลากร (5๒๐๐๐๐)
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน 1,240,740.- บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)
จานวน
582,48๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 2
อัตรา วิศวกรโยธา 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐6๐๐)
จานวน
631,920. - บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในงานวิศวกรรม จานวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จานวน 2 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
จานวน 2 อัตรา, ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)
จานวน
26,34๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิศวกรรม
จานวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จานวน 2 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 2
อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (53๐๐๐๐)

รวม

808,800.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
808,800.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (5๓๑๐๐๐)
จานวน
33,8๐๐.- บาท
๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)
จานวน
๒8,8๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
๒. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)
จานวน
๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (5๓๒๐๐๐)
รวม 28๐,๐๐๐.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
จานวน 2๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(๓๒๐๓๐๐)
จานวน 3๐,๐๐๐.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
จานวน ๔95,๐๐๐.- บาท
๑. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)
จานวน ๒65,๐๐๐.- บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนาไปปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิว ร์ และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและหอกระจายข่าว พร้อมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐)
จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวดผูก
เหล็ก ตะปู อิฐ ยางมะตอยสาเร็จรูป ท่อระบายน้า คสล . และเครื่องมือทางาน เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่น ๆ ที่จาเป็นในการทางาน ตั้งจ่ายจากเงินอุ ดหนุนทั่วไป
๓. ค่าวัสดุยานพาหานะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)
จานวน ๕0,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สาหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ , ยางรถ
ฯลฯ สาหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)
จานวน 8๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น สาหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

รวม 1,796,500.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 1,796,500.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม 229,800.- บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สารวจ (4113๐๐)
จานวน 25,๐๐๐.- บาท
1. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง
จานวน 25,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม มีรายระเอียดดังนี้

1.มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2.มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3.บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4.บันทึกข้อมูลพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5.มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตาแหน่งสถานที่สาคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตาแหน่ง
6.มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
7.มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High – Speed
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ ปี พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 147 ข้อ 32
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โรงงาน (4110๐๐)
จานวน 24,8๐๐.- บาท
1. จัดซื้อเครื่องกบไฟฟ้า 1 เครื่อง
จานวน 12,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ไม่
น้อยกว่า 950 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 14,000 รอบต่อนาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ ปี พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕61ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร
และบริการประชาชน หน้า 147 ข้อ 33.)
2. จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊ส LPG 1 ชุด
จานวน 6,5๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊ส LPG มีรายระเอียดดังนี้
-เกจ์วัดความดันแก๊สออกซิเย่น
-เกจ์วัดความดันแก๊ส LPG
-ท่อบรรจุแก๊สออกซิเย่น ขนาด 1.5 คิว
-ท่อบรรจุแก๊สLPG ขนาด 4 กก.
-ชุดตัดและชุดเชื่อม
-สายยางคู่ยาว 5 เมตร
-ตะแกรงรถพร้อมล้อเข็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
พ.ศ. 2557

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 147 ข้อ 34
3. จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 7 นิ้ว 1 เครื่อง
จานวน 6,3๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 7 นิ้ว(180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ ปี พ.ศ.2557
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 155 ข้อ 60
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (4116๐๐)
จานวน 80,๐๐๐.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นแบบพลอตเตอร์ ขนาด A1
ความเร็วการพิมพ์ Line drawings:3 35 หน้าต่อวินาที on A1/D, 70 A1/D prints per
hourColor images โหมด Fast: 25.6 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (275 ft²/hr) on coated media โหมด Best:
2.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (25 ft²/hr) on glossy media
ความละเอียดการพิมพ์: Up to 2400 x 1200 optimized dpi from 1200 x 1200 input
dpi and Optimization For Photo Paper selected
รองรับการเชื่อมต่อ: 3 แบบ Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0 certified, Wi-Fi
พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
พ.ศ. 2557
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 147 ข้อ 36
ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)
จานวน 1๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯเป็นต้น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจานวนวงเงินเกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๐9๐๐)

รวม 1,566,700.- บาท
จานวน 1,366,7๐๐.- บาท

๑. ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณ ด้านหลังวัดหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ
250,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล. หนา 0.12 เมตร พื้นที่ คสล . ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (พร้อม
ราวกันตก) และก่อสร้างศาลาขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน 1 หลัง ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หน้า 105 ข้อ 5
๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมเทศบาล1(หลังบริษัทไทยสมุทร) หมู่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ (ซึ่งอยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว)
งบประมาณ 160,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 300ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ ผังเมือง
หน้า 63 ข้อ 62
3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิพย์สุคนธ์ หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 214,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล .
ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ ผังเมือง
หน้า 68 ข้อ 80
4. ก่อสร้างท่อ คสล.ซอยเชื่อมเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมบ่อพัก จานวน 3 จุด
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผั งเมือง
หน้า 65 ข้อ
5. ก่อสร้างท่อคสล.ทางหลวง 101 ลงแม่น้ายม (ข้างวัดโบสถ์) หมู่ที่ 2ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ
160,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อ คสล .ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 139 เมตร พร้อมบ่อพัก จานวน 15
จุด ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 52 ข้อ 21
6. ก่อสร้างบันไดลงหนองหินพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ 120,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันใดลงหนองหินพร้อม ราวกันตก จานวน 4 จุด ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕58–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 62 ข้อ 57
7. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยเชื่อมทางหลวง 101 (ใต้ร้านเสงี่ยมแอร์) หมุ่ที่ 3 ตาบลหนองอ้อ
(ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว)
งบประมาณ 140,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล .ไม่
น้อยกว่า 255 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 81 ข้อ 130
8. ก่อสร้างถนน คสล .ซอยเชื่อมเทศบาล2 (บ้านนางสร้อย) หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ยว งบประมาณ
222,700.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ ผังเมือง
หน้า 68 ข้อ 78
9.ก่อสร้างรางระบายน้า ถนนพิศาลดาริ- สุดเขต ม .3 ตาบลหนองอ้อ (ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว) ต่อจากเดิม-สุดเขต
งบประมาณ 75,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล . กว้าง 0.50 เมตร ยาว 37 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร. ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 63 ข้อ 60

ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๐๐๐)
จานวน 2๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีจานวนวงเงินเกิน 5,000.-บาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (5๖๐๐๐๐)

รวม 935,๐๐๐.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)
จานวน 935,๐๐๐.- บาท
๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย
จานวน 56๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย
จานวน 375,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตให้บริการ
ประปาภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสวนสาธารณะ (๐๐๒๔๓)

รวม 1,008,28๐.- บาท

งบบุคลากร (5๒๐๐๐๐)
รวม
710,28๐.- บาท
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน 710,28๐.- บาท
๑. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐6๐๐)
จานวน 674,28๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ ปฏิบัติหน้าที่
ในงานสวนสาธารณะ จานวน 6 อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)
จานวน 36,000- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติห น้าที่ในงานสวนสาธารณะ
จานวน ๒ อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดาเนินงาน (5๓๐๐๐๐)

รวม ๒5๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (5๓๒๐๐๐)
รวม
5๐,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถบรรทุกน้า หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ
จานวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐)
จานวน ๕0,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวดผูก
เหล็ก ตะปู อิฐ .และเครื่องมือทางาน เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่น ๆ ที่
จาเป็นในการทางาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)
จานวน ๕0,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สาหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ,ยางรถ
หรืออื่นๆ สาหรับรถบรรทุกน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
และอื่นๆ ตามความจาเป็นของงานการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)
จานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม

48,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม 48,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร (4104๐๐)
จานวน 18,๐๐๐.- บาท
1. จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์ 3 เครื่อง
จานวน 18,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์
1.เครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์ แบบเครื่องยนต์ จานวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000.-บาท
มีราย
ระเอียดดังนี้
-กระบอกสูบ 25 CC
-ความยาวใบมีด 20 นิ้ว
-ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที
2.เครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์ แบบใช้แบตเตอรี่ จานวน 1 เครือ่ งๆละ 6,000.-บาท
มีราย
ระเอียดดังนี้
-กาลังไฟฟ้าที่ใช้ 400 W
-ความเร็วช่วงชัก(spm)1,600
-ความยาวใบมีด 20 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
พ.ศ. 2557
(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕61) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 147 ข้อ 35

ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)
จานวน 3๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์
สวนสาธารณะ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจานวนวงเงินเกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๔)

รวม ๓,๖๙๐,๘๔๐ บาท

งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)
รวม ๑,๗๘๕,๘๔๐.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม ๑,๗๘๕,๘๔๐.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจา) (๕๒๒๐๐๐)
รวม ๑,๗๘๕,๘๔๐.- บาท
๑.ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)
จานวน ๑,๗๔๙,๘๔๐.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ป ฏิบัติหน้าที่ในงานกาจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน ๑๖ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้
๒.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)
จานวน ๓๖,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกาจั ดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จานวน ๒ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)
รวม ๑,๕๘๕,๐๐๐.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม ๑,๕๘๕,๐๐๐.- บาท
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)
จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
๑.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)
รวม ๗๔๐,๐๐๐.- บาท

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
จานวน ๖๔๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาในการทาความสะอาดถนนและตัดหญ้า ค่าจ้าง
ศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒.๑ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (๓๒๐๔๐๐) จานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจานวน
เงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)
รวม
๘๒๕,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐)
จานวน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามัน
เตา ถ่าน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง สาหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐)
จานวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ายาทาความสะอาด
ถังขยะในชุมชน และเครื่องมือทาความสะอาดต่าง ๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)
จานวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ กัน
ชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐)
จานวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็ม
ขัด และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)

รวม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)
รวม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(๔๑๑๘๐๐)
จานวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้สามรถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจานวน
เงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)
หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)

รวม ๒๐,๐๐๐.- บาท
รวม ๒๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)

จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนเมืองเชลียง ให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง
จานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบาบัดน้าเสีย (๐๐๒๔๕)
งบดาเนินงาน(๕๓๐๐๐๐)

รวม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)
รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)
จานวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายน้าและวางท่อระบายน้าในเขต
เทศบาลและ และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

