
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    1,541,000.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 

งานบริหารทั่วไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)  รวม     514,000.-  บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม  489,000.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว   รวม   489,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  รวม       489,000.- บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน (220100)    จ านวน   180,000.-   บาท 
      -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา   

พร้อมทั้งเงินปรับปรุง  เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)   จ านวน   20,000.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน  เทศบาลและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ที่ 
พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในส านักปลัดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน   260,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อม เงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ในงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  2  ต าแหน่ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4.  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน   29,000.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน  จ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานการ 
พัฒนาชุมชน จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 



งบด าเนินการ     (530000)      รวม   25,000.- บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม   25,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)   รวม      5,000.- บาท 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน     5,000.-  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  และ 

พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)    รวม     20,000.- บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน    10,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาะเข้า 

เล่มเอกสารต่าง ๆ หรือจ้างเหมาบริการหรืออ่ืน  ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)  

       จ านวน     10,000.- บาท           
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก 
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  รวม   1,027,000.- บาท 
งบด าเนินการ (53000)      รวม      877,000.- บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม       877,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย    (532000)   รวม       877,000.- บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)  
            จ านวน   877,000.- บาท 
1.  โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน      20,000.- บาท 

              -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

2.  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการและประชนทั่วไป จ านวน 20,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี / ผู้สูงอายุ/คนพิการ และประชาชน 

ทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
3.  โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ  (ต่อยอด)  จ านวน    30,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ  (ต่อยอด)  ดังนี้ 
  1.  กลุ่มดอกไม้จันท์ 

2.  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านหาดเสี้ยวใต้ 
3.  กลุ่มจัดท าขนมไทย 

             ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
4.  โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

จ านวน     52,000.- บาท    
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 

หาดเสี้ยว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
5.  โครงการเยี่ยมเยือน  ห่วงใย  ใส่ใจถึงบ้าน    จ านวน    50,000.-    บาท  
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
6.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล     จ านวน    500,000.-  บาท  
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
7.  โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน     

        จ านวน   30,000.-  บาท  
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนให้กับชุมชน   โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  



8.  โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ   จ านวน   30,000.-  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการ  ตั้งจ่ายจากเงิน 

อุดหนุนทั่วไป      
9.  โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหาดเสี้ยว  
       จ านวน  20,000.-   บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

10. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน   70,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือรณรงค ์

ส่งเสริมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับ ประชาชน  ในเขตเทศบาล  เ ด็กและเยาวชน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  ห่างไกลจากยาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

11. โครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่  จ านวน   20,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพ้ืนที่   เพ่ือจัดตั้งหน่วย 

เฉพาะกิจในระดับต าบล  เพ่ือตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   ตั้งจ่ายจากเงิ น
รายได้ 
     12.  โครงการกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง จ านวน  35,000.-      บาท 
                -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)             รวม      15o,000.- บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     รวม     15o,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  จ านวน     150,000.-  บาท  
1.  อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบ  

ปีงบประมาณ  2558           จ านวน    30,000.-  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับ
อ าเภอต้นแบบ ปีงบประมาณ  2558  ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2.  อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ปีงบประมาณ  2558   
จ านวน   30,000.- บาท 

                 -  อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ  2558  ให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

3.  อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ปีงบประมาณ  2558      
             จ านวน    20,000.-  บาท 



  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ บริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ปีงบประมาณ  
2558  ให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

4.  อุดหนุนโครงการอบรมกลุ่มแกนน าสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธร 
ศรีสัชนาลัย   ปีงบประมาณ  2558          จ านวน    20,000.-  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อบรมกลุ่มแกนน าสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมของสถานี
ต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย   ปีงบประมาณ  2558  ให้กับสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย                     ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

5.  อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดของสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย   
ปีงบประมาณ  2558           จ านวน    20,000.-  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดของสถานี
ต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ  2558  ให้กับสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 6.  อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ของสถานีต ารวจภูธร
ศรีสัชนาลัย   ปีงบประมาณ  2558         จ านวน    30,000.-  บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุ ดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติดของ
สถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ  2558 ให้กับสถานีต ารวจภูธรศรีสัชนาลัย   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 


