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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,449,660.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวม 2,869,660.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
992,040.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ ค่าจ้างชั่วคราว
รวม
992,040.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจา) (522000)
รวม
992,040.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน
857,640.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน 568,560.- บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 289,080.- บาท
2. เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน
134,400.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจา
ตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 1,746,320.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 1,731,320.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
รวม
20,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน
20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 1,351,320.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน
381,320.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จานวน
60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรอง
ผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล ตรวจติดตามงาน นิเทศงานและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
รวม 890,000.- บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด
จานวน 35,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
จานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จานวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.7 โครงการชุมชนปลอดขยะ
จานวน 50,000- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดขยะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.8 โครงการพัฒนาตลาดสด
จานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 โครงการผลิตน้าชีวภาพเพื่อบาบัดน้าเสีย
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการผลิตน้าชีวภาพเพื่อบาบัดน้าเสีย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.10 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.11 โครงการคาร์บอนต่า
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการคาร์บอนต่า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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3.12 โครงการ Bike and walk friendly city @ หาดเสี้ยว จานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ Bike and walk friendly city
@ หาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.13 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.14 โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ์
ที่มีภัยพิบัติ
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ
(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.15 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนใน
โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.16 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและ
เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม 360,000.- บาท
1. วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯเป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้าดื่ม แก้วน้า จานรอง ถาด ถ้วยชาม
ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ กระติกน้า ถังแก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดทาป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อแผ่นพับ
รูปถ่ายที่มาจากการล้างอัดขยายจากกล้องดิจิตอล วิดีโอเทป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป เอกสารเผยแพร่อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 15,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 15,000.- บาท
1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จานวน 15,000.- บาท
- เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม 131,300.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
รวม 131,300.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
จานวน 92,300.- บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยว่า 24,000 บีทียู หรือมากกว่า พร้อมค่าติดตั้ง
จานวน 1 เครื่อง สาหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด ดังนี้
1.1 ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า สามารถใช้งานได้
ทันที
1.2 เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
1.3 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
1.4 เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทาความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง
1.5 มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
1.6 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08
ข้อที่ 4 หน้าที่ 221
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน กระจกเลื่อน จานวน 2 ตู้ จานวน 11,000 บาท เพื่อใช้ในงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด 2 บาน (มอก.)
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 4 หน้าที่ 222
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3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ จานวน 7,900 บาท เพื่อใช้ในงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.)
- มีหูลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 4 หน้าที่ 222
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะทางาน พร้อมกระจกปูโต๊ะ จานวน 2 ตัว จานวน 16,000 บาท เพื่อใช้ในงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 123 x 67 x 75.3 ซม.
- เหล็กมีความหนา 0.6 มม.
- มีลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ
- กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทาสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
- สีเทา
- มีกระจกปูโต๊ะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สานักงบประมาณ ปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 4 หน้า 221
5) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน บุหนังเทียม มีที่ท้าวแขน จานวน 2 ตัว จานวน 6,000 บาท เพื่อใช้งานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด กว้าง 57 x ลึก 63 x สูง 93-105 เซนติเมตร
- ที่นั่งเก้าอี้ และพนักพิง หุ้มด้วยหนังเทียม
- ปรับระดับความสูง-ต่าด้วยระบบไฮโดรลิก
- มีที่ท้าวแขน
- ขาห้าแฉกเป็นพลาสติกผสมไนล่อนสีดา พร้อมล้อเลื่อนแบบคู่ เลื่อนได้เป็นอิสระทุกล้อ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08
ข้อที่ 4 หน้าที่ 221
6) ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว จานวน 4,000 บาท เพื่อใช้งานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด กว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร
- หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดด้วย PVC
- กันน้าและรอยขูดขีด
- หน้าลิ้นชัก PVC กุญแจล็อค 2 ลิ้นชัก
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- ด้านข้างหนา 15 มิลลิเมตร ขอบคิ้วยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 17
7) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 6 ตัว จานวน 15,000 บาท เพื่อใช้งานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด กว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 เซนติเมตร
- หน้าโฟเมก้าขาว
- ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 17
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
จานวน 39,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000 บาท
เพื่อใช้ในงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
- มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
1.2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21
เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว) ตามบัญชีครุภัณฑ์
แบบ ผ. 08 หน้า 220 ข้อที่ 4
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ ราคา 17,000 บาท
มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21
เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจาปี 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 17
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
รวม 580,000.- บาท
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 580,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
รวม 580,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 450,000.- บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 400,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานบริการ
สาธารณสุขอื่น และค่าบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา และอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม
130,000.- บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์
กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง สาหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
จานวน
30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์ และเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ สาหรับควบคุมและป้องกันโรค
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
รวม 3,813,440.- บาท
งบบุคลากร(520000)
รวม 2,008,440.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว
รวม 2,008,440.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจา) (522000)
รวม 2,008,440.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 1,810,560.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน จานวน 16 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ
จานวน 2 อัตรา
2. คนงานประจารถขนขยะ
จานวน 9 อัตรา
3. คนงานกวาดถนน
จานวน 5 อัตรา
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 197,880.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จานวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ
จานวน 2 อัตรา
2. คนงานประจารถขนขยะ
จานวน 9 อัตรา
3. คนงานกวาดถนน
จานวน 5 อัตรา
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 1,765,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 1,765,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
จานวน
30,000.- บาท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม
890,000.- บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน
640,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาขุดบ่อขยะ ค่าจ้างกาจัดขยะ ค่าจ้างเหมาในการทาความสะอาดถนน
และตัดหญ้า ค่าจ้างศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จานวน 250,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม 845,000.- บาท
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 380,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน
น้ามันเตา ถ่าน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง สาหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
จานวน 300,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ายาทาความ
สะอาด ถังขยะในชุมชน และเครื่องมือทาความสะอาดต่าง ๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์
เพลา ตลับลูกปืน น้ามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ กัน
ชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
จานวน 15,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า
เข็มขัด และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 40,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 40,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
อุดหนุนให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง จานวน 20,000.- บาท
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
จานวน 20,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบาบัดน้าเสีย (00245)
รวม 20,000.- บาท
งบดาเนินงาน(530000)
รวม 20,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวม 20,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 20,000.- บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 20,000.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ รางระบายน้าและวางท่อระบายน้าในเขต
เทศบาล และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ (00322)
งบเงินอุดหนุน (56000)
รวม 10,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 10,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน 10,000.- บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนาห้องเรียนสีเขียว (หนูน้อยนักอนุรักษ์)
ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) จานวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,332,870.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานตลาดสด (00333)
รวม 1,588,000.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 120,000.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา(ฝ่ายประจา) และค่าจ้างชั่วคราว
รวม 120,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจา)(522000)
จานวน 120,000.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 108,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ตลาดสด จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. คนงานดูแลตลาดสด
จานวน 1 อัตรา
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 12,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตลาดสด จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. คนงานดูแลตลาดสด
จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 1,255,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 825,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 450,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 400,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทาความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผลทาง
การเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และค่าบริการอื่นๆ
1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการ
อื่นๆ
1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตาบล
หาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2
แผงจาหน่ายสินค้า ห้องน้า รางระบายน้า ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม 375,000.- บาท
1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 250,000.- บาท
- เพือ่ จ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม
ต่อเติมปรับปรุงอาคาร โครงสร้าง ตลาดสด ทั้ง 2 แห่ง และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าวัสดุการเกษตร (331000)
จานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์พืช กระถางต้นไม้
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจาเป็นของงานเกษตร เพื่อ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนาไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดสาธารณูปโภค (534000)
รวม 430,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 430,000.- บาท
1.ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 240,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางผลิตผล
ทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.ค่าน้าประปา (340200)
จานวน 190,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางผลิตผลทาง
การเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม
213,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
รวม
213,000.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
จานวน 30,000.- บาท
1.ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
จานวน 30,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้าแบบสเตนเลส ความจุขนาด 2,000 ลิตร จานวน 2 ถัง จานวน
30,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่จุน้าได้ไม่น้อยกว่า
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 หน้า 224 ข้อที่ 6
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
จานวน 183,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 และ ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 2 แผงจาหน่ายสินค้า ห้องน้า รางระบายน้าฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)
รวม 3,744,870.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,078,570.- บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา(ฝ่ายประจา) และค่าจ้างชั่วคราว
รวม 1,078,570.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจา)(522000)
จานวน 1,078,570.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220200)
จานวน 335,520.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. สัตวแพทย์
จานวน 1 อัตรา
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจา(220400)
จานวน 198,720.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 508,330.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
จานวน 1 อัตรา
2. คนงานประจาโรงฆ่าสัตว์
จานวน 4 อัตรา
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1. คนงานประจาโรงฆ่าสัตว์
จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 2,581,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 2,106,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
รวม 106,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จานวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน 36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 1,495,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 1,310,000.- บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการฆ่าและชาแหละสุกร และค่าบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และค่าบริการ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จานวน
90,000.- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา
ดูงาน
จานวน 50,000.- บาท
- จ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์ และ
การศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน 95,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
ซ่อมแซมเครื่องลวกและปั่นขน เครื่องทาสลบสุกร รอกและเครน ซองบังคับสุกร เครื่องปั่นไฟสารอง ฯลฯ
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
รวม 505,000.- บาท
1.1 วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม
ต่อเติม ปรับปรุงกลุ่มอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 วัสดุการเกษตร (331000)
จานวน 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธ์พืช กระถางต้นไม้
สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจาเป็นของงานเกษตร เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนาไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของโรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันไฮดรอลิก น้ามันเบนซิน
ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง สาหรับเครื่องลวกและปั่นขน ซองบังคับสุกร เครื่องตัดหญ้าและ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ชุดน๊อตยึดใบปั่นขนสุกร ใบปั่นขนสุกร
สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม แหวนสปริง น๊อต แกนเพลาลูกกลิ้งด้านติดมอเตอร์ แกนเพลาลูกกลิ้งด้านไม่ติดมอเตอร์
ลูกปืน เฟืองโซ่คู่ ซีนกันน้ามันเครื่องลวกและปั่นขน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดสาธารณูปโภค (534000)
รวม 475,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม 475,000.- บาท
1.ค่าไฟฟ้า (340100)
จานวน 240,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.ค่าน้าประปา (340200)
จานวน 230,000- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.ค่าโทรศัพท์ (340300)
จานวน
5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม
85,300.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
รวม
85,300.- บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน (411000)
รวม
35,300.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง จานวน 8,000 บาท คุณลักษณะไม่
น้อยกว่า ดังนี้
- เป็นเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ
- แรงไฟ 300 แอมป์
- สามารถเชื่อมเหล็ก 2.6 3.2 และ 4 มิล ได้
- น้าหนักของเครื่อง ไม่เกิน 4 กิโลกรัม
- พร้อม สายอ๊อค สายดิน 1.8/1.5 m
- มีพัดลมระบายอากาศ
- พกพาสะดวก ง่าย กะทัดรัด เหมาะสมทุกไซค์งาน
- สามารถใช้กับไฟบ้าน 220V ได้
- มีการรับประกัน 1 ปี
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จานวน 1 เครื่อง จานวน 6,300 บาท เพื่อใช้งาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ขนาด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยว่า 1,800 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อย
ว่า 8,000 รอบต่อนาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 หน้า 224 ข้อที่ 6
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3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง จานวน 10,000 บาท คุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ดังนี้
- มีหัวจับดอกสว่านเจาะเหล็ก/ไม้ (เปลี่ยนหัวโดยไม่ต้องใช้ดอกจาปาขัน)อยู่ในชุด พร้อมหัวจับดอกสว่านโรตารี่
SDS-Plus
- กาลังไฟเข้าพิกัด 790 W
- แรงกระแทก 2.7 J
- อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด (ครั้ง / นาที) 0 - 4200
- ความเร็วพิกัด (รอบ / นาที) 0 - 1300
- น้าหนักไม่รวมสายไฟ 2,9 กก.
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 19
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวน 5,000 บาท คุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ดังนี้
- กาลังไฟฟ้า 2200W
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 14" (355 mm)
- เส้นผ่าศูนย์กลางรู 1" (25.4 mm)
- ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า 0-4100rpm
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง ที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 19
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มลมโรตารี่ จานวน 1 เครื่อง จานวน 6,000 บาท คุณลักษณะไม่น้อยกว่า
ดังนี้
- ปั๊มลมโรตารี่ 1 หัวสูบ
- รุ่นถังใหญ่ ขนาด 50 ลิตร 2.5 แรงม้า
- ระบบสวิทซ์ตั้งลมอัตโนมัติ (Pressure Switch) ปรับลมได้แน่นอน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชี
ครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 19
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ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม
อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ห้องน้า อาคารที่พักคนงาน ระบบบาบัดน้าเสีย ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

