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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,665,440.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 2,011,600.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
739,600.- บาท
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน
739,600.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน
445,600.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน
1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
จานวน
445,600.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน
134,400.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้ รับตาม
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
จานวน
134,400.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน
144,100.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน จานวน 1 อัตรา
ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน
144,100.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
15,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้า พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทน จานวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน
15,500.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดาเนินงาน (530000)
รวม 1,199,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 1,175,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
จานวน
5,000.- บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 1,000,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน 950,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
จานวน
30,000.- บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ ยเลี้ย งเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่ าอากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน 20,000.- บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
จานวน 170,000.- บาท
1. วัสดุสานักงาน (330100)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม พู่กัน
สี รูปภาพที่มาจากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)
จานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท
หมวก ถุงมือ แว่นตากันเศษผง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
จานวน 90,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม
24,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)
รวม
24,000.- บาท
1.ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
จานวน
24,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายการเงินรายได้
งบลงทุน
รวม
73,000.บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
73,000.บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม
73,000.บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)
จานวน
38,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
เป็นเงิน 38,000.- บาท โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า
- กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กาหนดไม่เกิน 5 ซีซี
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 18
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)
จานวน
35,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต เป็นเงิน 25,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กาลังไฟที่ใช้ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1/2561)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 18
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 18 นิ้ว เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- เครื่องยนต์ เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว
- ระบบสตาร์ท แบบเชือกดึง
- อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 18 นิ้ว พร้อมชุดเครื่องมือ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561-2564
ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 1/2561)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 18
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งานไฟฟ้าถนน (00242)
รวม
5,004,300.บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
2,164,500.บาท
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน
2,164,500.บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จานวน
1,072,700.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
จานวน 4 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา จานวน 1 อัตรา จานวน
266,100.บาท
2. ตาแหน่งนายช่างโยธา
จานวน 2 อัตรา จานวน
451,200.บาท
3. ตาแหน่งวิศวกรโยธา
จานวน 1 อัตรา จานวน
355,400.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินประจาตาแหน่ง (220300)
จานวน
18,000.บาท
- เพื่อ จ่ ายเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ง และค่า ตอบแทนพิ เ ศษของพนั กงานเทศบาลที่ไ ด้ รั บ
ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง จานวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา จานวน 1 อัตรา จานวน
18,000.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน
988,700. บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
จานวน 8 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จานวน 2 อัตรา
3. ตาแหน่งคนงาน
จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน
85,100.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้า พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทน จานวน 8 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จานวน 2 อัตรา
3. ตาแหน่งคนงาน
จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน (53000)
รวม
770,000.บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม
770,000.บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)
จานวน
82,000.บาท
1. ค่าเช่าบ้าน (310400)
จานวน
72,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จานวน
10,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม
170,000.บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
จานวน
50,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ ไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จานวน
70,000.บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
70,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน
50,000.บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)
จานวน
518,000.บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
จานวน
200,000.บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนาไปปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า
โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและหอกระจายข่าว พร้อมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน
188,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ ยางมะตอยสาเร็จรูป ท่อระบายน้า คสล. และเครื่องมือทางาน เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ใบมีด
เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่นๆ ที่จาเป็นในการทางาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน
50,000.บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สาหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่, ยางรถ
ฯลฯ สาหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน
80,000.บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เ ชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น เช่ น น้ ามั น ดี เ ซล น้ ามั น ก๊ า ด น้ ามั น เบนซิ น
น้ามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็ นต้น สาหรับ รถกระเช้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน
รวม
1,419,800.- บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
รวม
1,419,800.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420900)
จานวน
1,219,800.- บาท
1. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 4 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน
380,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ข้ อ 1.2 แผนงานเคหะและชุ ม ชน หน้ า 94 ข้ อ ที่ 95)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน
65,800.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 82 ข้อที่ 59)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย เชื่อมทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน
146,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร พร้อมว่างท่อ Ø0.40 เมตร ยาว
65.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ข้ อ 1.2 แผนงานเคหะและชุ ม ชน หน้ า 109 ข้ อ ที่ 143)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอยหนองผักลุง (ข้างบ้านนายประยูร ทองปอน)
หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน
139,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตาม
แบบแปลนแผนผังของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อที่ 144 หน้าที่ 109 )
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน 60,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวแบบแอสฟัล กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อที่ 20 หน้าที่ 70)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. ก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้า บริเวณถนนสายทางหลวงหมายเลข 101
หมู่ที่ 1 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน 329,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้า ยาว 450.00 เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวกาหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อที่ 25 หน้าที่ 71)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตาบลหาดเสี้ยว
จานวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ข้อที่ 75 หน้าที่ 87)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)
จานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 650,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
จานวน 650,000.- บาท
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย
จานวน 450,000.- บาท
- เพื่อจ่ า ยเป็ น เงิน อุดหนุ น การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าคอาเภอศรีสั ช นาลั ย ในการขยายเขตไฟฟ้าใน
เขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย
จานวน 200,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอศรีสัชนาลัย ในการขยายเขตให้บริการ
ประปาภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานสวนสาธารณะ (00243)
รวม 816,100.- บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 435,700.- บาท
รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
จานวน 435,700.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
จานวน 384,200.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
จานวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งคนงานสวนสาธารณะ จานวน 2 อัตรา
2. ตาแหน่งคนตกแต่งสวน
จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
จานวน 51,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเงิน
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน จานวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งคนงานสวนสาธารณะ จานวน 2 อัตรา
2. ตาแหน่งคนตกแต่งสวน
จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน (530000)
รวม 350,000.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวม 350,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)
รวม 150,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จานวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสวยน้าใสเพื่อเมืองน่าอยู่ จานวน 50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
จานวน 50,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมที่ ดิ น แ ละ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถบรรทุกน้า หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ
รวม 200,000.- บาท
1. วัสดุก่อสร้าง (330600)
จานวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวด
ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ และเครื่องมือทางาน เช่น ค้อน เลื่อย สิ่ว ใบมีดเครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่น ๆ
ที่จาเป็นในการทางาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สาหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ,ยางรถ
หรืออื่นๆ สาหรับรถบรรทุกน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุการเกษตร (331000)
จานวน
50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
และอื่นๆ ตามความจาเป็นของงานการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
จานวน 50,000.บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม
30,400.บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
30,400.บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม
30,400.บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)
จานวน
10,000.บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง จานวน 2 ตัวๆละ 5,000.- บาท
เป็นเงิน 10,000.- บาท โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- ถังน้ายาจุ 25 ลิตร
- เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ตัวปั๊มพ่นยาผลิตจากวัสดุทองเหลือง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 5 หน้าที่ 18
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
จานวน
20,400.บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จานวน 2 เครื่องๆละ 10,200.- บาท
เป็นเงิน 20,400.- บาท โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
พ.ศ. 2560
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561)
ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 5 หน้าที่ 18

