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ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด

                  บัดนี ถึงเวลาทีคณะผู ้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลอีก 

ครั งหนึง    ฉะนั นในโอกาสนี คณะผู ้บริหารเทศบาลจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง

ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2556

1.    สถานะการคลัง

                  ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556   เทศบาลตําบลหาดกรวด ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั วไปไว้

จ ํานวน  30,781,650   บาทตํ ากว่าปีทีผ่านมา  528,350     บาท

                   ณ  ว ันที     30   กรกฎาคม   พ.ศ.  2555 เทศบาลตําบลหาดกรวดมียอดเงินสะสมทีสามารถนํามาใช้ได้พอสมควร

จํานวน  2,295,284.98  บาท ทําให้สถานะการคลังมั นคง

2.     การบริหารงบประมาณในปีทีผ่านมาและปีปัจจุบัน

                             ในปีงบประมาณทีผ่านมาเทศบาลตําบลหาดกรวดสามารถดําเนินกิจการตามทีได้ตั งงบประมาณ

รายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกโครงการ

2.1  รายรับ

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ก. รายได้ภาษีอากร 13,781,082.04   16,910,000.00    14,355,400.00    

    1. หมวดภาษีอากร 13,781,082.04   16,910,000.00    14,355,400.00    

        1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิน 69,068.00         80,000.00          95,000.00           

       1.2 ภาษีบํารุงท้องที 134,605.50       300,000.00        150,000.00         

       1.3 ภาษีป้าย 52,408.00         50,000.00          60,000.00           

       1.4 ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. แผนฯ 5,237,070.45    6,720,000.00     5,500,000.00      

       1.5 ภาษีมูลค่าเพิม 2,333,139.35    2,700,000.00     2,500,000.00      

       1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 23,903.39         100,000.00        24,000.00           

       1.7 ภาษีสุรา 1,193,139.76    1,500,000.00     1,200,000.00      

       1.8 ภาษีสรรพสามิต 2,876,059.19    3,700,000.00     2,971,000.00      

       1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ           

 นิติกรรม

    1,716,281.00       1,600,000.00       1,719,900.00

       1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 79,991.94         80,000.00          50,500.00           

       1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 65,415.46         80,000.00          85,000.00           

ค ําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายรับ หมายเหตุ



ข. รายได้ทีไม่ใช่ภาษีอากร 935,146.56        2,623,100.00      1,767,700.00      

   1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 48,060.00          129,000.00         93,600.00           

       1.1 ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการ       

ขายสุรา

- - -

       1.2 ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน - - -

       1.3 ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร - - -

       1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย - - -

       1.5 ค่าธรรมเนียมเกียวกับการทะเบียน             

   ราษฎร

60.00                2,000.00            1,000.00             

      1.6 ค่าธรรมเนียมอืน ๆ - -                     -

      1.7 ค่าปรับผู ้กระทําความผิดกฎหมายจราจร

ทางบก

42,100.00         20,000.00          60,000.00           

      1.8 ค่าปรับผู ้กระทําความผิดกฎหมายและ

ข้อบังคับท้องถิน

- -                     -

      1.9 ค่าปรับการผิดสัญญา 1,400.00           82,000.00          10,000.00           

      1.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั งตลาด -                     

      1.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานทีจําหน่าย

อาหารหรือสถานทีสะสมอาหาร

- 10,000.00          10,000.00           

      1.12 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือ

ทางสาธารณะ

- - 1,600.00             

      1.13 ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร - - -

      1.14 ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้

เครืองขยายเสียง

- - -

      1.15 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าทีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

           2,500.00            10,000.00              7,500.00

      1.16 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิง

ปฏิกูล

           2,000.00              5,000.00              3,000.00

      1.17 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  -  -                 500.00

      1.18 ค่าใบอนุญาตอืน ๆ - - -

   2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 48,780.56          1,294,100.00      101,000.00         

       2.1 ดอกเบี ย - -                     -

       2.2 ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 47,736.61         170,000.00        100,000.00         



       2.3 ดอกเบี ยเงินฝาก ก.ส.ท. 1,043.95           1,000.00            1,000.00             

   3. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 689,012.00        900,000.00         1,123,100.00      

       3.1 กิจการประปา 689,012.00       900,000.00        1,123,100.00      

   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 149,294.00        300,000.00         450,000.00         

       4.1 เงินทีมีผู ้ อุทิศให้ - -                     -

       4.2 ค่าขายแบบแปลน 26,700.00         170,000.00        100,000.00         

       4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ 122,594.00       130,000.00        350,000.00         

ค. เงินช่วยเหลือ 12,301,479.00   12,900,000.00    14,658,550.00    

    1. หมวดเงินอุดหนุน

        เงินอุดหนุนทั วไป 12,301,479.00  12,900,000.00   14,658,550.00     

รวมทังสิน 27,017,707.60   32,433,100.00    30,781,650.00    



จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ด้านบริหารงานทัวไป 7,632,478.44         9,972,487.00         9,783,650              00100

1. แผนงานบริหารงานทั วไป 7,566,828.44         8,992,487.00         9,087,510              00110

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 65,650.00              980,000.00            696,140                 00120

ด้านบริการชุมชนและสังคม 13,080,585.16       14,913,142.00       14,636,910            00200

1. แผนงานการศึกษา 4,152,455.66         5,180,430.00         4,869,630              00210

2. แผนงานสาธารณสุข 1,513,733.50         1,523,860.00         1,457,300              00220

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 400,000.00            150,000.00            130,000                 00230

4. แผนงานเคหะและชุมชน 5,807,389.00         6,884,772.00         6,924,980              00240

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 104,880.00            464,080.00            680,000                 00250

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,102,127.00         710,000.00            575,000                 00260

ด้านการเศรษฐกิจ 1,995,209.99         4,636,171.00         4,580,300              00300

1. แผนงานการเกษตร 1,248,574.00         1,730,680.00         2,209,300              00320

2. แผนงานการพาณิชย์ 746,635.99            2,905,491.00         2,371,000              00330

ด้านการดําเนินงานอืน 1,412,856.76         1,788,200.00         1,780,790              00400

1. แผนงานงบกลาง 1,412,856.76         1,788,200.00         1,780,790              00410

รวมทังสิน 24,121,130.35       31,310,000.00       30,781,650.00       

                                   2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

จ่ายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1. รายจ่ายงบกลาง 1,412,856.76         1,788,200.00         1,780,790.00         

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 5,554,104.00         6,846,660.00         8,114,140.00         

3. หมวดค่าจ้างชั วคราว 2,085,460.00         2,387,500.00         4,559,880.00         

4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 7,748,508.43         10,223,147.00       8,271,340.00         

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 783,081.16            966,000.00            1,095,000.00         

6. หมวดเงินอุดหนุน 1,334,980.00         2,376,920.00         2,311,300.00         

7. หมวดรายจ่ายอืน -                         -                         -                         

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิน สิงก่อสร้าง 5,202,140.00         6,721,573.00         4,649,200.00         

รวมทังสิน 24,121,130.35       31,310,000.00       30,781,650.00       

                                2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน หมายเหตุ

หมวด หมายเหตุ



ปี 2555 ปี 2556

(เป็นเงิน/บาท) (เป็นเงิน/บาท)

1. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม - -

- -

- -

- -

- -

- -

รวมทังสิน - -

                  3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

                          ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

                             - งบประมาณรายจ่ายทัวไป

                                 (1) เงินเดือน ตั งจ่ายรวมทั งสิน 5,806,600              บาท

                                 (2) ค่าจ้างประจํา ตั งจ่ายรวมทั งสิน 134,600                 บาท

                                 (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั งจ่ายรวมทั งสิน 4,559,880              บาท

                                 (4) ค่าเช่าบ้าน ตั งจ่ายรวมทั งสิน 176,200                 บาท

                                 (5) ค่ารักษาพยาบาล ตั งจ่ายรวมทั งสิน 145,000                 บาท

                                  (6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั งจ่ายรวมทั งสิน 45,000                   บาท

                                   (7) เงินสมทบกองทุน กบท. ตั งจ่ายรวมทั งสิน 300,000                 บาท

                                   (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั งจ่ายรวมทั งสิน 366,500                 บาท

                                   (9) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษตั งจ่ายรวมทั งสิน 60,000                   บาท

                                   (10) เงินช่วยค่าครองชีพผู ้ รับบําเหน็จบํานาญตั งจ่ายรวมทั งสิน 12,000                   บาท

                                   (11) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตั งจ่ายรวมทั งสิน 30,000                   บาท

                                    (12) เงินช่วยค่าทําศพ ตั งจ่ายรวมทั งสิน - บาท

11,635,780            บาท

37.80                     ของงบประมาณรายจ่าย

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายทีไม่นําไปตังงบประมาณ)

รวมเป็นเงินทังสิน

                       หมายเหตุ                    คิดเป็นร้อยละ

จ่ายจาก รายการ





aq



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ

1 โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 00110 สํานักปลัดฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

2 โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000 00110 สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ฯ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 90,000 00121 สํานักปลัดฯ

ช่วงเทศกาลปีใหม่  ว ันสงกรานต์

4 โครงการประชุมสัญจร ประชาคมหมู่บ้านและตําบล 25,000 00250 สํานักปลัดฯ

5 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 200,000 00250 สํานักปลัดฯ

กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู ้ ติด/ผู ้ เสพยาเสพติด

6 โครงการการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) 10,000 00110 สํานักปลัดฯ

7 โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 200,000 00120 สํานักปลัดฯ

8 โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบ 10,000 00110 สํานักปลัดฯ

ประชาธิปไตย

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล 300,000 00250 สํานักปลัดฯ

10 โครงการเทศบาลเคลือนทีบริการประชาชน 10,000 00250 สํานักปลัดฯ

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 5,000 00110 สํานักปลัดฯ

บุคลากรเทศบาล

12 โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC 10,000 00110 สํานักปลัดฯ

(Area Based Collaborative Research)

13 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 10,000 00250 สํานักปลัดฯ

การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน หรือสนับสนุน

การขับเคลือน หรือทบทวนแผนชุมชนแบบ

บูรณาการในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด

14 โครงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครืองรับ 40,000 00250 สํานักปลัดฯ

สัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย

15 โครงการจัดซือเครืองรับสัญญาณระบบ 550,000 00110 สํานักปลัดฯ

กระจายเสียงไร้สาย

 ข.รายจ่ายทีองค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

16 โครงการก่อสร้างบ้านทีอยู่อาศัยให้  ผู ้ด้อยโอกาส 100,000 00230 สํานักปลัดฯ

ผู ้ยากไร้ และผู ้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถินไทย

เทิดไท้องค์ราชัน

17 โครงการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ การจัดทํา 350,000 00110 กองคลัง

แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

18 โครงการการวางและจัดทําผ ังเมืองรวมชุมชนและ 50,000 00240 กองช่าง

ผ ังเมืองชุมชนของเทศบาลตําบลหาดกรวด

19 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 50,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 1 บ้านทับใหม่

ซอยบุ่งป่าตาล

20 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 45,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 1 บ้านทับใหม่

ซอยหลังว ัดทับใหม่

21 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 250,000 00240 กองช่าง

สาธารณะ หมู่ที 2 บ้านหาดกรวด ซอยพิกุล

22 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 65,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม  หมู่ที 4 บ้านวังหมู

ถนนสายอุตรดิตถ์ - พิชัย ช่วงหน้าร้านต้นมะขาม

และแยกเข้าบ้าน นายแสวง  คงรอด

23 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 25,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

ซอยทางเข้าหนองรีบริเวณบ้านนายผ่อง นิลดี

24 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 25,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

ซอยทางเข้าว ัดว ังหมู บ้านนางจันทร์แรม กัดมั น

25 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 25,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

ซอยทางเข้าบ้านอดีตผู ้ใหญ่ธง



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

26 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 12,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

ซอยทางเข้าบ้านนายดอกรัก  เกิดมาก

27 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 25,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

บริเวณหน้าบ้านนายทวี  แก้วเพียร

28 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 16,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู

บริเวณหน้าบ้านนายสมชาย ทรัพย์สุคนธ์

29 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 20,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

ซอยทางเข้าบ้านนายบุญรอด พรมมา

30 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 20,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอย 4

31 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 17,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอย 6

บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์แรม จันมา

32 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 12,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

บริเวณข้างบ้านอดีตผู ้ใหญ่ใจ

33 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 12,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

บริเวณหน้าบ้านนายชิต มีปิน

34 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 15,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

ซอยป่าแดง-ห้วยพิกุล

35 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 12,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

บริเวณหน้าบ้านนายละมุล จันทร์กลับ



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

36 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 15,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

บริเวณหน้าบ้านนายเลียด อ้นเขียว

37 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 10,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า

บริเวณหน้าบ้านนายวินิต สุขโชค

38 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 20,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอย 6

บริเวณหน้าบ้านนายบรรแล ผ ัดนาเมือง

39 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 15,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอย 6

บริเวณหน้าบ้านนางบุญเรือง ไวเปีย

40 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 23,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนายขันนาม ว ันจิว

41 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 23,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

 ซอย 8 , ซอย 9 บ้านซ่าน

42 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 80,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

ซอยทางเข้าอาคารระบายนํ า

43 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 11,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.รุ่ง  เลี ยงเชือ

44 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 14,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

ซอย 19 บริเวณทางแยกคลองจระเข้

45 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 24,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

บริเวณหน้าบ้านนายสวาท รุ่งชัด

46 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 60,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนางสง่า  ทั งกรณ์

47 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 35,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนายนพพร พลอาสา

48 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 18,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนายสังวาลย์ จันทร์กลับ

49 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 18,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนางมาลี  ชูชืน

50 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 65,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านผู ้ใหญ่มาโนช

51 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 40,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

บริเวณหน้าบ้านนางธุรี โกฏแสง

52 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 25,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

ซอย 18 บ้านซ่าน

53 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 14,000 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน

ซอย 19 บ้านซ่าน

54 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าและ 15,000 00330 กองช่าง

ติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอยไปท่าทราย

55 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 165,500 00240 กองช่าง

สาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 9 บ้านเขาตอง

บริเวณหน้าร้านป้าแอ๊ดของเก่า



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยการเกษตร 3 168,000 00240 กองช่าง

ซอยบุ่งป่าตาล หมู่ที 1 บ้านทับใหม่

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายทับใหม่ - บ้าน 214,200 00330 กองช่าง

 ช่วงเริมต้นจากวัดทับใหม่ไปหมู่ที 2

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยพิกุล หมู่ที 2 300,000 00240 กองช่าง

บ้านหาดกรวด

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหมู่ที 4 บ้านวังหมู 300,000 00240 กองช่าง

 หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี (ช่วงที 2)

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าแดง - ห้วยพิกุล 352,000 00240 กองช่าง

หมู่ที 5 บ้านท่า

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนครสวรรค์ 750,000 00240 กองช่าง

หมู่ที 7 บ้านไผ่ใหญ่

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ทางไปบ้านผู ้ ช่วย 240,000 00240 กองช่าง

 รักเร่  แก้วนรินทร์ หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี

63 โครงการขยายทางถนน คสล. บริเวณหน้าบ้าน 384,500 00240 กองช่าง

นายบุญเลิศ - นายบุญช่วย หมู่ที 9 บ้านเขาตอง

64 โครงการวางท่อระบายนํ า  PVC ขนาด 6 นิ ว 70,000 00240 กองช่าง

ซอยลงแม่นํ าน่าน จํานวน 34 ท่อน หมู่ 6 บ้านซ่าน

65 โครงการส่งเสริมงานศาสนา ประเพณี 300,000 00260 กองการศึกษา

และวัฒนธรรมท้องถิน

66 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 50,000 00210 กองการศึกษา

67 โครงการประชุมผู ้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 5,000 00210 กองการศึกษา

68 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนย์ 5,000 00210 กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก  ทั ง  2  ศูนย์

69 โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 5,000 00210 กองการศึกษา

70 โครงการมุมสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพือหนูน้อย 4,000 00210 กองการศึกษา

71 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขั นพืนฐานและ 200,000 00260 กองการศึกษา

กีฬาเพือมวลชน

72 โครงการแข่งขันกีฬาเพือความเป็นเลิศ และกีฬา 10,000 00260 กองการศึกษา



ปรากฏใน หน่วยงานที

แผนงาน รับผิดชอบ
ชือโครงการ หมายเหตุจํานวนเงิน

เพือการอาชีพ

73 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิด 50,000 00210 กองการศึกษา

ภาคเรียน

74 โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินประจํา 5,000 00260 กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

75 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี หมู่บ้าน/ตําบล 10,000 00250 กองการศึกษา

76 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู ้สูงอายุ 3,000 00250 กองการศึกษา

คนพิการ ผู ้ป่วยเอดส์

77 โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพ / 10,000 00250 กองการศึกษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที 1-9

78 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 25,000 00220 กองสาธารณสุขฯ

79 โครงการส่งเสริมด้านสิงแวดล้อม 50,000 00240 กองสาธารณสุขฯ

80 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตําบลหาดกรวด 30,000 00220 กองสาธารณสุขฯ

81 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 20,000 00220 กองสาธารณสุขฯ

82 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 20,000 00220 กองสาธารณสุขฯ

83 โครงการเกียวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างย ั งยืน 20,000 00320 กองเกษตร

ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

84 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5,000 00320 กองเกษตร

85 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ 5,000 00320 กองเกษตร

86 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประมง 5,000 00320 กองเกษตร

87 โครงการพัฒนาการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดสาร 20,000 00320 กองเกษตร

และโครงการเกษตรอินทรีย์

88 โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 40,000 00320 กองเกษตร

สิงแวดล้อม

รวม 6,992,200

คณะเทศมนตรีตําบลหาดกรวด



งบประมาณรายจ่ายทังสิน ยอดรวม 30,781,650.00      บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ก. ด้านบริหารทัวไป ยอดรวม 10,150,650.00      บาท

1  แผนงานบริหารงานทั วไป ยอดรวม 9,464,510.00        บาท

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 686,140.00           บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 14,269,910.00      บาท

1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม 4,869,630.00        บาท

2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,457,300.00        บาท

3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 130,000.00           บาท

4 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 6,924,980.00        บาท

5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 313,000.00           บาท

6 แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม 575,000.00           บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 4,580,300.00        บาท

1 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 2,209,300.00        บาท

2 แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 2,371,000.00        บาท

ง. ด้านการดําเนินงานอืน ยอดรวม 1,780,790.00        บาท

1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,780,790.00        บาท

เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีงบประมาณใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู ้บริหาร  ทีได้วางไว้

ตามแผนพัฒนาท้องถินตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นายกเทศมนตรีจึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพือสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

หลักการ

เหตุผล



โดยทีเป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  อาศัยอํานาจตามความใน  พระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2496   มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณราขจ่ายขึ นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด   และโดย

ของผู ้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังต่อไปนี

ข้อ  1. เทศบัญญัตินี เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณราขจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556

ข้อ  2. เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันที  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2556  เป็นต้นไป

ข้อ  3. งบประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ให้ตั งจ่ายเป็นจํานวนทั งสิน  30,781,650  บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี

ข้อ  4. งบประมาณรายจ่ายทั วไป ยอดรวม 30,781,650.00      บาท

ก.  ด้านบริหารทั วไป

1.  แผนงานบริหารงานทั วไ ยอดรวม 9,464,510.00        บาท

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 686,140.00           บาท

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 4,869,630.00        บาท

2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,457,300.00        บาท

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 130,000.00           บาท

4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 6,924,980.00        บาท

5.  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ยอดรวม 313,000.00           บาท

6.  แผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรม และนันทนาการยอดรวม 575,000.00           บาท

ค.  ด้านการเศรษฐกิจ

1.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 2,209,300.00        บาท

2.  แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 2,371,000.00        บาท

ง. ด้านการดําเนินงานอืน

1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,780,790.00        บาท

ทั งนี ตามรายละเอียดปรากฎในส่วนทีส่วนที  3

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556

ของเทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

เทศบัญญัติ



ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิมเติม

ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2548 

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี

(ลงนาม)

(นายสุริยา        อินจ่าย)

               นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด

                เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ)์

                   ผู ้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์





อาศัยอํานาจตามความใน  พระราชบัญญัติ

จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณราขจ่ายขึ นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด   และโดย



และแก้ไขเพิมเติม



ประมาณการรายรับทังสิน รวม 30,781,650      บาท แยกเป็น

ก. รายได้ภาษีอากร รวม 14,355,400      บาท แยกเป็น

1    หมวดภาษีอากร รวม 14,355,400      บาท แยกเป็น

1.1    ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 95,000             บาท 

คําชี แจง  ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา  ตามจํานวนรายของผู ้ทีเสียภาษี และทีคาดว่าจะได้รับ

เนืองจากมีสถานประกอบการเพิมมากขึ น

1.2    ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000           บาท

คําชี แจง  ประมาณการตํ ากว่าปีทีผ่านมา เนืองจากเกิดภัยภิบัติทําให้มีการลดภาษีบํารุงท้องที ในพืนที

ทีได้รับความเสียหาย

1.3    ภาษีป้าย จํานวน 60,000             บาท

คําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น ตามจํานวนรายของผู ้ทีเสียภาษี และรายใหม่ทีคาดว่าจะได้รับ

1.4    ภาษีมูลค่าเพิมตาม  พรบ.แผนฯ จํานวน 5,500,000        บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.5    ภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9 จํานวน 2,500,000        บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.6    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 24,000             บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.7    ภาษีสุรา จํานวน 1,200,000        บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.8    ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,971,000        บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.9    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 1,719,900        บาท

คําชี แจง  ประมาณการเพิมขึ น   ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมมากขึ น

1.10 ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,500             บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

1.11  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 85,000             บาท

คําชี แจง  ประมาณการเพิมขึ น   ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมมากขึ น

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



ข.รายได้ทีมิใช่ภาษีอากร รวม 1,767,700        บาท แยกเป็น

1    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต รวม 93,600             บาท แยกเป็น

1.1    ค่าธรรมเนียมเกียวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000               บาท        

ค ําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากประมาณการจากทีได้รับจริง

1.2    ค่าปรับผู ้กระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 60,000             บาท

คําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น ตามทีคาดว่าจะได้รับจริง

1.3    ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000             บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากประมาณการจากทีได้รับจริง

1.4    ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จ ํานวน 500                  บาท

คําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น  เนืองจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.5    ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที

สะสมอาหาร จํานวน 10,000             บาท

คําชี แจง ประมาณการเท่ากับปีทีล่วงมาแล้ว

1.6    ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,600               บาท

คําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น เนืองจากได้จัดทําเทศบัญญัติการอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ

1.7    ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 7,500               บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากประมาณการจากทีได้รับจริง

1.8    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 3,000               บาท

คําชี แจง  ประมาณการไว้ตํ ากว่าปีทีผ่านมา   เนืองจากประมาณการจากทีได้รับจริง

2    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 101,000           บาท แยกเป็น

2.1    ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000           บาท   

ค ําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น   ตามทีคาดว่าจะได้รับจริง

2.2    ดอกเบี ยเงินฝาก ก.ส.ท. 1,000               บาท

3    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,123,100        บาท แยกเป็น

3.1    กิจการประปา จํานวน 1,123,100        บาท   

4    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 450,000           บาท แยกเป็น

4.1    ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000           บาท  

คําชี แจง ประมาณการตํ ากว่าทีผ่านมา  ประมาณการตามทีคาดว่าจะได้รับจริง

4.2    รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 350,000           บาท

คําชี แจง ประมาณการเพิมขึ น  ตามทีคาดว่าจะได้รับจริง



ค. เงินช่วยเหลือ รวม 14,658,550      บาท 

1    หมวดเงินอุดหนุน รวม 14,658,550      บาท

1.1    เงินอุดหนุนทั วไป จํานวน 14,658,550      บาท

คําชี แจง  ประมาณการเพิมขึ น   ตามทีคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมฃึ น



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

แผนงานบริหารทัวไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การบริหารกิจการทั วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพือให้การดําเนินงานแกไ้ขปัญหาทีเกียวกับเรืองราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว 

3. เพือให้การบริการงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูลตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เพือให้การบริหารงานด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. เพือให้งานด้านกฎหมาย และการจดัทํานิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

6. เพือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี และการพัสดุ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

7. เพือให้การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานทีทํา 

1. บริหารงานทั วไป 

2. บริหารงานบุคคล 

3. จัดเก็บข้อมูลสถิติ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทํางบประมาณ 

4. ประชาสัมพันธ์จัดทําประกาศต่าง ๆ  

5. จัดทํานิติกรรมต่าง  ๆ

6. การคลัง การพัสดุ การเงินและการบัญชี การจัดเก็บรายได้ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 . สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณ 7,215,510   บาท 

 . กองคลัง    งบประมาณ 2,249,000   บาท 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไป 2,172,940 2,100,160 1,903,910 400,000            8,000        - 630,500    7,215,510  สํานักปลัด 00111

2.งานบริหารงานคลัง - 1,432,900 771,800    7,000                - - 37,300      2,249,000  กองคลัง 00113

รวม 2,172,940 3,533,060 2,675,710 407,000            8,000        -            667,800    9,464,510  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริหารทัวไป  (00100)

แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทัวไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล 

2. เพือให้การบริหารจักการด้าน การป้องกันและงานบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

งานทีทํา 

1. บริการทั วไป และงานบริหารบุคคลเกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การฝึกอบรมสมาชิก อปพร. 

3. ดําเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้งและการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 . สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม    686,140    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไป -            295,140    66,000      -                    -            -            -            361,140     สํานักปลัด 00121

เกียวกับรักษาความสงบ

ภายใน

2.งานป้องกันภัย -            -            315,000    -                    10,000      -            - 325,000     สํานักปลัด 00123

 ฝ่ายพลเรือนและระงับ

 อัคคีภัย

รวม -            295,140    381,000    -                    10,000      -            -            686,140     - -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริหารทัวไป  (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

3. เพือให้การบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

 

งานทีทํา 

1. บริหารงานทั วไป และบริหารงานบุคคล 

2. งานจัดการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน 

3. อุดหนุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. กองการศึกษา    งบประมาณรวม   4,869,630   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไปเกียว - 1,745,000 480,000    -                    -            -            - 2,225,000  กองการศึกษา 00211

กับการศึกษา

2.งานระดับก่อนวัยเรียน -            -            1,720,830 38,000              761,800    - - 2,520,630  กองการศึกษา 00212

และประถมศึกษา

3.งานระดับมัธยมศึกษา -            -            -            -                    - -            -            -            กองการศึกษา 00213

4.งานการศึกษาไม่ -            -            124,000    -                    - -            -            124,000     กองการศึกษา 00214

กําหนดระดับ

รวม -            1,745,000 2,324,830 38,000              761,800    -            -            4,869,630  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพือจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ น 

3. เพือวิจัย วางแผนและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 

4. เพือให้สุขาภิบาลต่าง  ๆในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

งานทีทํา 

1. บริหารงานทั วไป และบริหารงานบุคคล 

2. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข 

3. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง  ๆ

4. การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

5. การดําเนินการด้านสุขาภิบาล 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 . กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  งบประมาณรวม    1,457,300    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไป - 1,012,300 70,000      -                    -            -            20,000      1,102,300  กองสาธารณสุข 00221

เกียวกับการสาธารณสุข และสิงแวดล้อม

2.งานบริการสาธารณสุข -            -            255,000    -                    100,000    -            -            355,000     กองสาธารณสุข 00223

และสาธารณสุขอืน และสิงแวดล้อม

รวม -            1,012,300 325,000    -                    100,000    -            20,000      1,457,300  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การสงเคราะห์ผู ้ ด ้อยโอกาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. เพือให้การช่วยเหลือประชาชนผู ้ประสบภัยพิบัติ 

 

งานททีํา 

1. พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและตามระเบียบ 

2. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 . กองการศึกษา    งบประมาณรวม        30,000    บาท 

 2. สํานกัปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม        100,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไป -            - -            - - - - -            - 00231

เกียวกับสังคมสงเคราะห์

2.งานสวัสดิการสังคม -            - - -                    30,000      -            -            30,000       กองการศึกษา 00232

และสังคมสงเคราะห์ -            -            -            -                    -            100,000    100,000     สํานักปลัด 00232

รวม -            -            -            -                    30,000      -            100,000    130,000     

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 

2. เพือดําเนินการด้านการรักษาความสะอาดถนน ลํานํ า ในเขตชุมชนให้สะอาดถูกสุขลักษณะ 

3. เพือให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน 

 

งานทีทํา 

1. งานบริหารทั วไปและงานบริหารงานบุคคล 

2. การจัดให้มีแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย 

3. เก็บข้อมูล วางแผนวิจัย ด้านการบริการสาธารณะของชุมชน 

4. งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 

5. การบริการสวนสาธารณะ 

6. การรักษาสภาพแวดล้อม และความสะอาดทีทางสาธารณะ 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 .  กองช่าง    งบประมาณรวม    6,874,980    บาท 

 2.  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม งบประมาณรวม         50,000     บาท 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานบริหารทั วไป - 2,443,280 178,000    - - - 38,500      2,659,780  กองช่าง 00241

เกียวกับเคหะและชุมชน - - - - - - - -

2. งานไฟฟ้า ถนน - - 100,000    - 1,336,500 - 2,708,700 4,145,200  กองช่าง 00242

3. งานสวนสาธารณะ - - - - - - - - กองช่าง 00243

4. งานกําจัดขยะมูลฝอย - - 50,000      - - - - 50,000       กองสาธารณสุข 00244

และสิงปฏิกูล - - - - - - - - และสิงแวดล้อม

5.บําบัดนํ าเสีย - - - - - - 70,000      70,000       กองช่าง 00245

รวม - 2,443,280 328,000    - 1,336,500 - 2,817,200 6,924,980  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิน 

2. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. เพือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิน 

4. เพือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

งานทีทํา 

1. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

2. ส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเครือข่ายและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ 

3. การสงเคราะห์ประชาชนผู ้ด้อยโอกาส 

4. การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 .  สํานักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม    290,000    บาท 

 .  กองการศึกษา    งบประมาณรวม      23,000    บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1. งานบริหารทั วไป - - 35,000      - - - - 35,000       สํานักปลัด 00251

2. งานส่งเสริมและ - - 220,000    - 35,000      - - 255,000     สํานักปลัด 00252

สนับสนุนความเข้มแข็ง - - 23,000      - - - - 23,000       กองการศึกษา 00252

ของชุมชน

รวม - - 278,000    35,000      - - 313,000     

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 

2. เพือส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ 

3. เพือส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

4. เพือส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬานันทนาการและการท่องเทียว 

 

งานทีทํา 

1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในว ันสําคัญต่าง ๆ  

2. การจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน 

4. การจัดกิจกรรมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 .  กองการศึกษา     งบประมาณรวม   575,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1. งานกีฬาและ - - 240,000    - - - - 240,000     กองการศึกษา 00262

นันทนาการ

2.งานศาสนาและ - - 305,000    - 30,000      - - 335,000     กองการศึกษา 00263

ว ัฒนธรรมท้องถิน

3.งานวิชาการวางแผน - - - - - - - - สํานักปลัด 00264

และส่งเสริมการท่องเทียว

รวม - - 545,000    - 30,000      - - 575,000     

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพือจัดหาแหล่งนํ าเพือทําการเกษตรให้เพียงพอและทั วถึง 

3. เพือส่งเสริมและดําเนินการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

งานทีทํา 

1. การฝึกอบรมให้ความรู้ ทางการเกษตร การทําปุ ๋ ยชีวิภาพ ปุ ๋ ยหมักและก๊าซชีวภัณฑ์ 

2. การบริหารงานบุคคล งานสถานีสูบนํ าด้วยไฟฟ้า 

3. งานจัดหาแหล่งนํ าเพือทําการเกษตร เช่น ขุดลอกคูคลอง สระนํ า 

4. งานพัฒนารักษาสิงแวดล้อม เช่น งานปลูกต ้นไม้ การสร้างฝายต้นนํ าล ําธาร 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. กองส่งเสริมการเกษตร   งบประมาณรวม   2,209,300   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1. งานส่งเสริมการ - 1,472,300 322,800    - - - 374,200    2,169,300  กองส่งเสริมการเกษตร 00321

เกษตร

2.งานอนุรักษ์แหล่งนํ า - - 40,000      - - - - 40,000       กองส่งเสริมการเกษตร 00322

และป่าไม้

รวม - 1,472,300 362,800    - - - 374,200    2,209,300  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย์ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การบริหารกิจการประปาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

งานทีทํา 

1. บริหารกิจการประปา 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 กองช่าง      งบประมาณรวม   2,371,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

1.งานกิจการประปา -            -            1,051,000 650,000            -            -            670,000    2,371,000  สํานักปลัด 00411

รวม -            -            1,051,000 650,000            -            -            670,000    2,371,000  

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 6 

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการดําเนินงานอืน ( ) 

แผนงานงบกลาง ( ) 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพือให้การบริการงานทีมิใช้ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. เพือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. เพือให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน 

 

งานทีทํา 

1. ดําเนินงานตามทีมีตามกฎหมาย หรือผูกพันไว ้กับหน่วยงานอืน 

2. งานเกียวกับการจราจรในเขตเทศบาล 

3. การบริหารเงินสํารองจ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม   1,780,790    บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



เงินเดือน เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ทีดิน หน่วยงาน รหัสบัญชี

งาน (ฝ่าย (ฝ่าย ใช้สอยและ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน และ รวม เจ้าของ

การเมือง) ประจํา) ว ัสดุ สิงก่อสร้าง งบประมาณ

งานงบกลาง -            -            -            -                    -            -            -            1,780,790  สํานักปลัด 00411

รวม -            -            -            -                    -            -            -            1,780,790  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน   

ด้านการดําเนินงานอืน  (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 10,072,440 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตังไว้รวม 1,780,790 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 366,500        บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยคํานวณตั งจ่ายในอัตรร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง ทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน

แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.2 ประเภทเบี ยย ังชีพผู ้ป่วยโรคเอดส์ ตังไว้ 48,000          บาท

เพือจ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์แก่ผู ้ ติดเชือเอดส์ทีแพทย์ได้รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว ตังจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.3 ประเภทเงินสํารองจ่าย ตังไว้ 849,090        บาท

เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจําเป็น เพือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นส่วนราชการและช่วยเหลือ

ผู ้ประสบภัย หรือภัยธรรมชาติ รวมทั งสํารองจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ซึงวงเงินไม่พอใช้ระหว่างปีงบประมาณ 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้รวม 175,200 บาท

1.4.1 ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั งไว้ 20,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลฯ โดยคํานวณตั งจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 1/6  ของรายรับจริงในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ ว 3889  ลงว ันที  29  พฤศจิกายน 2538 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

1.4.2 โครงการจัดตั งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ตั งไว้ 155,200        บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช)ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่

ประชาชนให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.5 ประเภทเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. ตังไว้ 300,000        บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 

ของประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ทั งนี ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงิน

ทีมีผู ้ อุทิศให้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

สํานักปลัด



1.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู ้ รับบําเหน็จบํานาญ (ช.ค.บ  ตังไว้ 12,000          บาท

เพือจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลทีมิใช่ตําแหน่งครูทีรับบําเหน็จบํานาญทีเทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 1 ราย 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.7 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตังไว้ 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จสําหรับลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง พนักงานสูบนํ า จ ํานวน 1 ราย  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

ตังไว้รวม 7,561,150 บาท แยกเป็น

2.1 งบบุคลากร ตังไว้รวม   4,568,240 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตังไว้รวม   2,172,940 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตังไว้ 470,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  

ตังไว้ 77,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบทีกําหนดให้

เบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

ตังไว้ 77,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.1.4  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทน เลขานุการและทีปรึกษาของผู ้บริหารท้องถิน

        ตังไว้ 182,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราตามทีระเบียบ

กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา ตังไว้ 1,366,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมเทศบาล 

พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเปลียนแปลง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2548 ดังนี

1)  ประธานสภา เป็นเงิน 166,980 บาท

2)  รองประธานสภา เป็นเงิน 136,620 บาท

3)  สมาชิกสภา  จ ํานวน 10  อัตรา  เป็นเงิน 1,062,600 บาท

2.  รายจ่ายประจํา  

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)



เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม 2,395,300 บาท

2.1.6   ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 1,450,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จ ํานวน 

9 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานดังนี

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 1,268,860     บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 181,740        บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.1.7 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 300,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่พนักงาน

เทศบาลเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที  ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตั ง  จ ํานวน 

9  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานดังนี

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 300,600        บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน - บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.1.8 ประเภทเงินค่าจ้างประจํา ตังไว้ 116,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล  จ ํานวน  1  อัตรา พร้อมทั งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป  (00111)

2.1.9 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตังไว้ 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราว แก่

ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั วไป (00110)

งานบริหารทั วไป (00111)  

2.1.10 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 365,000 บาท

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 269,600        บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 95,400          บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.1.11 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 144,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานดังนี

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 126,500        บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 18,000          บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานดังนี



2.2 งบดําเนินการ ตังไว้รวม      2,939,910 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม      225,000 บาท แยกเป็น

2.2.1  ประเภทค่าเบี ยประชุม ตังไว้ 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบี ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ ทีสภาเทศบาลแต่งตั งขึ น ได้รับค่าเบี ยประชุมตามระเบียบกฎหมายที

กําหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)  งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.2  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเงินประโยชน์ตอบแทนแก่ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ตังไว้ 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ เช่น กรรมการประเมินผลงานสําหรับผู ้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์(เลือนไหล

และคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู ้บริหารทีมาจากบุคคลภายนอก ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย

ของพนักงานเทศบาล ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับเป็นกรณีพิเศษ

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตังไว้ 56,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลทีได้รับคําสั งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และ

ในวันหยุดราชการต่าง ๆ ค่าตอบแทน กรณีมีคําสั งใช้อปพร. ปฏิบัติในศูนย์ อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร.

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3795  ลงว ันที 17 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือ ด่วนทีสุด  

ที มท 0808.2/ว3358  ลงว ันที 29 ตุลาคม 2553)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎตามแผนงานดังนี

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 15,000          บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 41,000          บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่าย

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั วไป(00110) งานบริหารงานทั วไป(00111)

2.2.5  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตังไว้ 60,000 บาท

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานดังนี

- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 55,000          บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 5,000            บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2.2.6 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)  

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่าย



ค่าใช้สอย ตังไว้รวม      1,949,000 บาท แยกเป็น

2.2.7  ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้ 242,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่

1) ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคล

ภายนอกกระทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการดัดแปลงหรือต่อเติม ค่าจ้างเหมาการตรวจประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 110,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป (00110)   งานบริหารทั วไป (00111)

2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานประสานงานมวลชนและ

ทําความสะอาดบริเวณพืนที อาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 60,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป (00110)  งานบริหารงานทั วไป (00111) 

3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร

10,000 แผ่น/เดือนค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 72,000 บาท  รวมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดยกเว้นกระดาษ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป(00110)   งานบริหารงานทั วไป (00111)

2.2.8  ประเภทรายจ่ายเกียวกับค่ารับรองและพิธีการ  ตังไว้ 40,000 บาท

1)  ค่ารับรอง ตั งไว้ 10,000 บาท

ต้องจ่ายเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและ

เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที มท 0808.4 / ว 2381 ลงว ันที 28 กรกฎาคม 2548 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2) ค่าเลี ยงรับรอง ตั งไว้ 30,000 บาท

คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั งตามกฎหมายระเบียบ  หรือหนังสือสั งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และ

เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตามหนังสือ ที มท 0808.4 / ว 2381  ลงว ันที 28 กรกฎาคม 2548 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.9 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

ตังไว้ 1,667,000     บาท

1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตังไว้ 100,000        บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมนาของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล ค่าเงินรางว ัลสินไหมทดแทน ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงาน ดังนี

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครืองใช้ในการเลี ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ หรือ  

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารดิจิตอลจํานวน 2  เครืองสามารถปรินและสแกนได้ อัตราการถ่ายเอกสาร  

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี ยงรับรอง การจัดงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ดังนี

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลี ยงรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็น



- บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) จํานวน 80,000          บาท

- การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั วไป จํานวน 20,000          บาท

เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั ง ตังไว้ 600,000        บาท

      เพือจ่ายเป็นค่าใฃ้จ่ายสําหรับการเลือกตั ง สมาชิกสภาท้องถินหรือผู ้บริหารท้องถิน  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา

กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั งสั งให้มีการเลือกตั งใหม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที มท 0890.4/ว1932 ลงว ันที 16 มิถุนายน 2552) การเลือกตั งทั วไป   การเลือกตั งซ่อมสมาชิกสภา หรือผู ้บริหารท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั ง  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการเลือกตัง และค่าใช้จ่าย

อืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม

ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 

ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสําคัญทางราชการ

หรือรัฐพิธีอันเนืองมาจากพระราชดําริ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารทั วไป (00111)

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)

ตังไว้ 10,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง 

ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้องในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสําคัญทางราชการ

หรือรัฐพิธีอันเนืองมาจากพระราชดําริ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารทั วไป (00111) 

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) ตังไว้ 10,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่ารับรอง ค่านํ าดืม นํ าแข็ง ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการ สังฆทาน 

ค่าเอกสาร ค่าว ัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการวันเทศบาล ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ

ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารทั วไป (00111) 

6) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ว ันสงกรานต์            

ตังไว้ 90,000 บาท

ค่าว ัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ โดยถัวเฉลีย 

จ่ายทุกรายการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย (00123) 

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปัญหาการจราจร  ค่าตอบแทน อปพร.



7) โครงการประชุมสัญจร ประชาคมหมู่บ้านและตําบล ตังไว้ 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าว ัสดุ เอกสาร ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ

จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบลและการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานบริหารทั วไป (00251) 

8)  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู ้ ติด/ผู ้ เสพยาเสพติด 

ตังไว้ 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด

เทศบาลตําบลหาดกรวด  เช่น ค่าใช้จ่ายการจัดเวทีประชาคมชี แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและแก้ไขจุดตรวจยาเสพติด  การจัดกลไกเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน  โดยการจัดระบบ

เป็นกลุ่ม ๆ คุ้มในหมู่บ้าน การจัดตั ง หรืออยู่เวรยาม เพือเฝ้าระวังยาเสพติด กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ ติด/ผู ้ เสพยาเสพติดฯลฯ

ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1001 ลงว ันที 12 เมษายน 2555 ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 543 

ลงว ันที 23 มีนาคม 2550 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252) 

9) โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดตั ง อปพร.และพัฒนาศักยภาพอปพร,การฝึกอบรมยุว อปพร,การจัดกิจกรรม

วัน อปพร. และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

10) โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมรณรงค์ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) 

11) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ตังไว้ 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนพัฒนาบุคลากรตามโครงการ    การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

และการศึกษาดูงาน   ของคณะผู ้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั วไป ฯลฯ  เช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเอกสารและ

วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิลฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานทั วไป (00111)

12) โครงการเทศบาลเคลือนทีบริการประชาชน ตังไว้ 10,000 บาท  

เพือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าว ัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและค่าเครืองดืม ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์

ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ  โดยถัวเฉลียจ่ายทุกรายการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)



13) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลของคณะผู ้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าว ัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร

ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นโครงการ โดยถัวเฉลียจ่ายทุกรายการ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

14)โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC ( Area Based Collaborative Research)

ตังไว้ 10,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแบบบันทึกครัวเรือน  ค่าเอกสาร  ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและ

เครืองดืม ค่าว ัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องและจําเป็นในโครงการ โดยถัวเฉลียจ่ายทุกรายการ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.4 / ว 893  ลงว ันที  30  มีนาคม  2555

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎตามแผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานบริหารงานทั วไป (00111)

15)โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  หรือสนับสนุนการขับเคลือน

หรือทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด

ตังไว้ 10,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าว ัสดุ เอกสาร ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการ

จัดการประชุมสัญจร  ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  ระดับตําบลและการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตย 

ของชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4 / ว 856 ลงว ันที  12 มีนาคม 2553  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานบริหารทั วไป (00251) 

2.2.10  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ตังไว้ 77,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป(00111)

ค่าวัสดุ ตังไว้รวม      365,910 บาท แยกเป็น

2.2.11 ประเภทค่าว ัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 10,910 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น นํ ายาและเครืองมือทําความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.12 ประเภทค่าว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ เครืองยนต์ สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.13 ประเภทค่าว ัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํ ามันเชือเพลิงและนํ ามันหล่อลืนสําหรับรถยนต์ เครืองยนต์ต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111)

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอืนของเทศบาลทีชํารุดเสียหาย ฯลฯ



2.2.14 ประเภทค่าว ัสดุเครืองดับเพลิง ตังไว้ 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสายสูบ สายส่งนํ า ข้อต่อ นํ ายาเคมีดับเพลิง วาวล์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2.2.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุอุปกรณ์เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) 

ค่าสาธารณูปโภค ตังไว้รวม      400,000 บาท แยกเป็น

2.2.16 ประเภทค่าไฟฟ้า ตังไว้ 360,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทั วไป (00110)  งานบริหารทั วไป (00111)

2.2.17  ประเภทค่าโทรศัพท์ ตังไว้ 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล ทีมีความจําเป็นต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ๆ หมายเลข 

0-554-4511,0-554-45035ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป 00110)งานบริหารทั วไป(00111)

2.2.18 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตังไว้ 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นเกียวกับการใช้บริการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารทั วไป (00111)  

2.2.19 ค่าใช้บริการเครืองมือสือสาร โทรศัพท์เคลือนที ตังไว้ 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการเครืองมือสือสาร โทรศัพท์เคลือนที สําหรับใช้ในเรืองทีมีความจําเป็น เร่งด่วน ทีเกียวเนือง

กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือมิให้เกิดความเสียหายกับราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที มท 0808.4 / ว 1551 ลงว ันที 26 พฤษภาคม 2553อัตราเดือนละ 1,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานทั วไป (00111) 

2.3 งบเงินอุดหนุน ตังไว้รวม      53,000 บาท แยกเป็น

2.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ตังไว้ 53,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจการต่าง ๆ ดังนี

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 10,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 



2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 20,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

3) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 10,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนนํ าอุปโภคบริโภคในภาวะแห้งแล้ง อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

4) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 5,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาลูกเสือชาวบ้านอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) 

5) อุดหนุนเทศบาลตําบลวังกะพี ตั งไว้ 8,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) 

3. รายจ่ายเพือการลงทุน ตังไว้รวม      730,500 บาท แยกเป็น

     3.1 งบลงทุน ตังไว้รวม      730,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม      630,500 บาท แยกเป็น

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตังไว้ 9,500            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน   จ ํานวน  4     รายการ  ดังนี

1. ตู้เหล็กบานเลือนกระจก  ขนาด  120  จ ํานวน  1   หลัง จํานวน  3,500            บาท

2. โทรศัพท์สํานักงาน จํานวน  1    เครือง จํานวน  1,000            บาท

3. โต๊ะเหล็กสํานักงาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน  1    ตัว จํานวน  5,000            บาท

 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) )

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแนวทาง

การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน หน้า 82 ลําดับที 3 ) 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 550,000        บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จ ํานวน  11    ชุด  ดังนี

 (1) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 2     จ ํานวน   1   จุด  

(2) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 3     จ ํานวน   2   จุด  

(3) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 4     จ ํานวน   2   จุด  

(4) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 5     จ ํานวน   1   จุด  

(5) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 6     จ ํานวน   2   จุด  

(6) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 7     จ ํานวน   1   จุด  

( หมายเหตุ  โครงการเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว )



(7) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 8     จ ํานวน   1   จุด  

(8) เครืองรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที 9     จ ํานวน   1   จุด  

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) )

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแนวทาง

การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน หน้า 82 ลําดับที 3 ) 

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 71,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ ํานวน   2   เครือง  ดังนี

1) เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ จ ํานวน  2  เครือง ตั งไว้ 40,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย จอมอนิเตอร์ 18 นิ ว LCD ,หน่วยประมวลผลกลาง (CPU),

เครืองสํารองไฟ (UPS ) และอุปกร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2) เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง       ตั งไว้ 31,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย จอมอนิเตอร์ 18 นิ ว LCD ,หน่วยประมวลผลกลาง (CPU),

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารทั วไป (00111) )

 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557  ยุทธศาสตร์ที 8 การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแนวทาง

การพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน หน้า 82 ลําดับที 3 ) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ตังไว้รวม 100,000 บาท

3.1.4 ประเภทอาคาร ตังไว้ 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านทีอยู่อาศัย ให้ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้ยากไร้และผู ้ยากจนตามโครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้

องค์ราชัน  ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนา

สังคม หน้า 68 ลําดับที 6)



ของค่าตอบแทน

ตังจ่ายจากเงิน

เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจําเป็น เพือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นส่วนราชการและช่วยเหลือ

ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่

2 



เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบทีกําหนดให้

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราตามทีระเบียบ

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของเทศบาล และการจ่ายเงินค่าเบี ยประชุมเทศบาล 



เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จ ํานวน 



เลือนไหล)

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลทีได้รับคําสั งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และ

ตังจ่ายจากเงินรายได้



เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมนาของคณะผู้บริหาร



ธันวาคม)



ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

การป้องกันและแก้ไขจุดตรวจยาเสพติด  การจัดกลไกเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน  โดยการจัดระบบ

การจัดกิจกรรม

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมรณรงค์ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 



โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  หรือสนับสนุนการขับเคลือน

จัดการประชุมสัญจร  ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  ระดับตําบลและการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตย 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ เครืองยนต์ สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์ของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น 



ปรากฏในแผนงาน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน ตังไว้รวม   2,249,000 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจํา  ตังไว้รวม ตังไว้รวม   2,211,700 บาท แยกเป็น

1.1 งบบุคลากร ตังไว้รวม   1,432,900 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม   1,432,900 บาท แยกเป็น

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 1,019,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จ ํานวน 

6 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 80,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่างๆและเงินเพิมการครองชีพชั วคราว เงินที

ปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตั งแก่พนักงาน  

เทศบาลของกองคลัง   จ ํานวน  6  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 259,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองคลัง จ ํานวน 3  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2.4 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 74,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวให้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง จ ํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป

(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.2 งบดําเนินการ ตังไว้รวม   778,800 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม   113,400 บาท แยกเป็น

1.2.1ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  

ตังไว้ 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู ้ปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น ผู ้ได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการจัดซือจัดจ้าง กรรมการ

ตรวจรับงานจ้าง และผู ้ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบพัสดุฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

กองคลัง



1.2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจํา และผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 23,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน และผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน

งานบริหารงานทั วไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าใช้สอย ตังไว้รวม   540,400 บาท แยกเป็น

1.2.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 450,400 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี

1) ค่าใช้จ่ายการรับวารสาร,ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ,ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน,ค่าส่งโทรสาร,ค่าจ้างเหมา

บริการฯลฯ เป็นต้น จํานวน  8,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง(00113)

2)ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครืองพิมพ(์ปรินเตอร์ Printer)จํานวน 11 ชุด จํานวน 92,400 บาทตังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3)ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานเพือเพิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น

ค่าจ้างถ่ายโฉนดทีดิน,จัดทําแผ่นทีแม่บทการคัดลอกข้อมูล,การสํารวจภาคสนาม,ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการจัดทําแผนทีภาษี ฯลฯ เป็นต้น  จํานวน   350,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    

1.2.5  ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

  ตังไว้    30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  ได้แก่ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.2.6 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   

ตังไว้ 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืนๆทีชํารุดเสียหายตังจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ ตังไว้รวม      118,000 บาท แยกเป็น

1.2.7 ประเภทค่าว ัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุอุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    



1.2.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 98,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครืองเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ นํ าดืม ฯลฯ เป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

      ค่าสาธารณูปโภค ตังไว้รวม  7,000 บาท แยกเป็น

1.2.9 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตังไว้  7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าบริการจัดส่งเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

2. รายจ่ายเพือการลงทุน ตังไว้รวม  37,300      บาท แยกเป็น

2.1 งบลงทุน ตังไว้รวม  37,300      บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม  37,300      บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000      บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน  1  ชุด

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และมีความเรีวสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB หรือ จํานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ว จํานวน 1 หน่วย

- เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1  ตัว

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)

2.1.2 ครุภัณฑ์สํานักงาน ตังไว้ 17,300 บาท

1) ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ นชัก จํานวน 3 ตู้ ตั งไว้  10,500  บาท  เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิด 4 ลิ นชัก จํานวน 5 ตู้ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป(00110)งานบริหารงาน

คลัง (00113)

2) ค่าจัดซือเครืองโทรสาร ตั งไว้ 5,000        บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา เป็นระบบ Laser จ ํานวน  1  เครือง ใช้ในการรับ

ส่งเอกสาร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

3) ค่าจัดซือเก้าอี บุนวมขา C ตั งไว้ 1,800        บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี บุนวมขา C จํานวน  1  ตัว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานทั วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน ตังไว้รวม   9,245,980 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจํา  ตังไว้รวม ตังไว้รวม   5,758,780 บาท แยกเป็น

1.1  งบบุคคลากร ตังไว้รวม   2,443,280 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม   2,443,280 บาท แยกเป็น

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 840,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จ ํานวน 6 อัตรา

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 81,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่พนักงาน

เทศบาล จํานวน 6  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 1,029,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 14 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน

งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตังไว้ 491,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่

พนักงานจ้าง ของกองช่าง จํานวน 14  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

1.2 งบดําเนินการ ตังไว้รวม   1,979,000 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม   68,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง



1.2.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ   ตังจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจําทีได้รับคําสั งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครังคราว

ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน

 (00241))

ค่าใช้สอย ตังไว้รวม   611,000 บาท แยกเป็น

1.2.5 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 491,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี

1) ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาเขียนแบบแปลนโครงการ

ปรับปรุงก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น จํานวน 10,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

2)โครงการการวางและจัดทําผ ังเมืองรวมชุมชนและผังเมืองชุมชนของเทศบาลตําบลหาดกรวด

ตั งไว้ 50,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําผ ังเมืองชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้การจัดทําผ ังเมือง/

ผ ังชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะ

และชุมชน'(00241)

3) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั งไว้ 396,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาผู ้ควบคุมดูแลระบบการผลิตนํ าประปาของกิจการประปา 

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

4) ค่าจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างนํ า ตั งไว้ 15,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างนํ าของกิจการประปา เทศบาลตําบลหาดกรวด 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

5) ค่าจ้างเหมาติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์  ประปาบ้านไผ่ใหญ่ ตั งไว้ 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ ระบบการผลิตนํ าประปา กลุ่มห้วยนํ าจาง หมู่ที 7 บ้านไผ่ใหญ่

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

6) ค่าเบี ยประกันการใช้ไฟฟ้า ตั งไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบี ยประกันการใช้ไฟฟ้า ประปากลุ่มดงใน หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) 



1.2.6 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 

ตังไว้ 50,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั งไว้ 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของคณะ

ผู ้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและ

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.2.7 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืนของระบบการผลิตกิจการ

ประปาทีชํารุดเสียหาย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ค่าวัสดุ ตังไว้รวม   650,000 บาท แยกเป็น

1.2.8 ประเภทค่าว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

2.2.9  ประเภทค่าว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการประปา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน

แผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332)  

2.2.10 ประเภทค่าว ัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ท่อนํ า ท่อ - ทาง ต่าง ๆ เลือยตัดเหล็ก กรรไกรตัดท่อพีวีซี  คีมชนิดต่าง ๆ 

และอุปกรณ์ประปา มาตราว ัดนํ า เพือเป็นการขยายท่อเมนจ่ายนํ า ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน

แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) 

2.2.11 ประเภทค่าว ัสดุอืน ๆ ตังไว้ 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าคลอรีน สารส้ม ทรายกรองนํ า ปูนขาวเย็น ว ัสดุอืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

2.2.12  ประเภทค่าว ัสดุนํ ามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํ ามันเชือเพลิงและนํ ามันหล่อลืนสําหรับรถจักรยานยนต์ เครืองยนต์ต่าง ๆของเทศบาล ฯลฯเป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332)

ค่าสาธารณูปโภค ตังไว้รวม   650,000 บาท แยกเป็น

2.2.12 ประเภทค่าไฟฟ้า ตังไว้ 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้กับกิจการประปาของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงาน

การพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา  (00332) 



1.3  งบเงินอุดหนุน ตังไว้รวม   1,336,500 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพือจ่าย

อุดหนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในโครงการต่างๆ ตังไว้ 1,336,500       บาท

1) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 50,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 1 บ้านทับใหม่ ซ.บุ่งป่าตาล 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

2) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 45,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 1 บ้านทับใหม่ ซอยหลัง

ว ัดทับใหม่  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

3) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 250,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 2 บ้านหาดกรวด ซอยพิกุล  ตังจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

4) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 65,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม  หมู่ที 4 บ้านวังหมู ถนนสาย

อุตรดิตถ์ - พิชัย ช่วงหน้าร้านต้นมะขามและแยกเข้าบ้าน นายแสวง  คงรอด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎใน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานแนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

5) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 25,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู ซอยทางเข้า

หนองรี บริเวณบ้านนายผ่อง นิลดี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556 - 2558)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ

พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

6) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 25,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู ซอยทางเข้าว ัด

ว ังหมู บริเวณบ้านนางจันทร์แรม กัดมั น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

7) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 25,000            บาท



เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู ซอยทางเข้า

บ้านอดีตผู ้ใหญ่ธงชัย แป้นพรหม ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

8) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 12,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู ซอยทางเข้า

บ้านนายดอกรัก เกิดมาก ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

9) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 25,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู บริเวณหน้า

บ้านนายทวี แก้วเพียร ตังจ่ายจากเงินรายได้          ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

10) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 16,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 4 บ้านวังหมู บริเวณหน้า

บ้านนายสมชาย  ทรัพย์สุคนธ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้       ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

11) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 20,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอยทางเข้าบ้าน

นายบุญรอด พรมมา ตังจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

12) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 20,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอย 4

ตังจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าถนน   (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

13) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 17,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซ. 6 บริเวณหน้า



บ้านนางจันทร์แรม จันมา ตังจ่ายจากเงินรายได้       ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

14) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 12,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า บริเวณข้างบ้าน

อดีตผู ้ใหญ่ใจ อยู่แก้ว ตังจ่ายจากเงินรายได้        ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

15) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 12,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า บริเวณหน้าบ้าน

นายชิต       มีปิน ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน    (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

16) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 15,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซอยป่าแดง -

ห้วยพิกุล ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน   (00240)   งานไฟฟ้าถนน   (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ หน้า 59)

17) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 12,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า บริเวณหน้าบ้าน

นายละมูล   จันทร์กลับ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

18) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 15,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า บริเวณหน้าบ้าน

นายเลียด    อ้นเขียว    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

19) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 10,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า บริเวณหน้าบ้าน

นายวินิต สุขโชค ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)



20) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 20,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซ. 6 บริเวณหน้า

บ้านนายบรรแล  ผ ัดนาเมือง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

21) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 15,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 5 บ้านท่า ซ. 6 บริเวณหน้า

บ้านนางบุญเรือง ไวเปีย ตังจ่ายจากเงินรายได้      ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานแนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

22) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 23,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนายขันนาม ว ันจิว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556 - 2558)ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

23) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 23,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอย 8 , ซอย 9

บ้านซ่าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

24) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 80,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอยทางเข้า

อาคารระบายนํ า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

25) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 11,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้าน ร.ต.รุ่ง เลี ยงเชือ ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)



26) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 14,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอย 19 บริเวณ

ทางแยกคลองจระเข้ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

27) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 24,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนายสวาท   รุ่งชัด ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

28) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 60,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนางสง่า ทั งกรณ์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

29) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 35,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนายนพพร พลอาสา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242)(จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

30) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 15,560            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนายสังวาลย์ จันทร์กลับ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง

การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

31) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 15,560            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนางมาลี ชูชืน ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)



32) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 65,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านผู ้ใหญ่มาโนช สุธรรมรักขติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานไฟฟ้าถนน(00242)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานแนวทางการ

พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

33) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 40,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน บริเวณหน้า

บ้านนางธุรี โกฏแสง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟ้าถนน(00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

34) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 25,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอย 18

บ้านซ่าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

35) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 11,260            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอย 19

บ้านซ่าน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

36) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 22,620            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 6 บ้านซ่าน ซอยไปท่าทราย

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

37) ประเภทไฟฟ้า ตังไว้ 165,500          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั งดวงโคม หมู่ที 9 บ้านเขาตอง บริเวณหน้า

ร้านป้าแอ๊ดของเก่า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 59)

(หมายเหตุ โครงการเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้ว)



2. รายจ่ายเพือการลงทุน ตังไว้รวม   3,487,200 บาท แยกเป็น

2.1 งบลงทุน ตังไว้รวม   3,487,200 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม   158,500 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน  1  ชุด  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และมีความเรีวสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB หรือ จํานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ว จํานวน 1 หน่วย

- เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 ตัว

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและฃุมชน (00240) งานบริหารงานทั วไปเกียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)

2.1.2  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 3,500              บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ว จํานวน 1 เครือง  ตังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎใน

แผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการประปา (00332) 

2.1.4  ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตังไว้ 15,000            บาท

1)  เครืองตัดหญ้าใช้นํ ามัน แบบเดินตาม  จ ํานวน  1  เครือง  จํานวน  15,000  บาท  ตั งราคาตามราคาท้องถิน

เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบันตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะ

และชุมชน (00240) งานบริหารทั วไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.1.5 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตังไว้ 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี

1) เครืองสูบนํ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP/2.2 kW 1 เฟส ราคา 45,000 บาท

เป็นเครืองสูบนํ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ าได้ไม่น้อยกว่า 5 ม.
3
/ชม. เสือของตัวปัม (Pump Housin)

ทําด้วย Stainless Steel จ ํานวน 1 ตัว



2) เครืองสูบนํ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP/2.2 kW 3 เฟส ราคา 35,000 บาท

เป็นเครืองสูบนํ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ าได้ไม่น้อยกว่า 4.0 ม.
3
/ชม. เสือของตัวปัม (Pump Housin)

ทําด้วย Stainless Steel จ ํานวน 1 ตัว

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ( ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

รหัสบัญชี  410400)

2.1.6 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตังไว้ 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะ จํานวน 1 คัน 110 ซีซี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน

งานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ตังไว้รวม 3,328,700       บาท

2.1.4 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 168,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยการเกษตร 3 - ซอยบุ่งป่าตาล หมู่ที 1 บ้านทับใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที

พร้อมเกรดเกลียเรียบ ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม หน้า 48)

2.1.5 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 214,200          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายทับใหม-่บ้านซ่าน ช่วงเริมต้นจากวัดทับใหม่ไปหมู่ที 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที

พร้อมเกรดเกลียเรียบตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม หน้า 48)

2.1.6 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 300,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอยพิกุล หมู่ที 2 บ้านหาดกรวด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนทีพร้อมเกรดเกลียเรียบ

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม หน้า 48)

2.1.7 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 300,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอยหมู่ที 4 บ้านวังหมู - หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี (ช่วงที 2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที

พร้อมเกรดเกลียเรียบ ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนดตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม หน้า 48)



2.1.8 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 352,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอยป่าแดง - ห้วยพิกุล หมู่ที 5 บ้านท่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 685.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนทีพร้อมเกรดเกลียเรียบ

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม หน้า 48)

2.1.9 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 750,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ซอยนครสวรรค์ หมู่ที 7 บ้านไผ่ใหญ่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ า  ขนาด Ø 0.80 เมตร

จํานวน 8 ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนทีพร้อมเกรดเกลียเรียบ ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน  (00242)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 

หน้า 48)

2.1.10 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 240,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.   ทางไปบ้านผู ้ ช่วยรักเร่ แก้วนรินทร์ หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนที

พร้อมเกรดเกลียเรียบตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  หน้า 48)

2.1.11 ประเภทถนน คสล. ตังไว้ 384,500          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายทางถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านนายบุญเลิศ - นายบุญช่วย หมู่ที 9 บ้านเขาตอง ปริมาณงาน

769.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  หน้า 48)

2.1.12 ประเภทท่อระบายนํ า ตังไว้ 70,000            บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ า  PVC ขนาด 6 นิ ว ซอยลงแม่นํ าน่าน จํานวน 34 ท่อน หมู่ที 6 บ้านซ่าน

 ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบําบัดนํ าเสีย (00245) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม  หน้า 48)

2.1.13   ประเภทประปา ตังไว้ 550,000          บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังกรองระบบประปาผิวดิน (แบบกรมทรัพยากรนํ า) หมู่ที 8 บ้านดงช้างดี

ตังจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์    (00330)    งานกิจการประปา   (00332)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนํ าเพืออุปโภคบริโภคและเพือการเกษตร



แนวทางการพัฒนาแหล่งนํ าอุปโภค - บริโภค  หน้า 37)



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน ตังไว้รวม   5,497,630 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจํา  ตังไว้รวม   5,497,630 บาท แยกเป็น

1.1  งบบุคลากร ตังไว้รวม   1,745,000 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม   1,745,000 บาท แยกเป็น

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 785,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา  พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 

จ ํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา

(00211) 

1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 131,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่พนักงาน

เทศบาลของกองการศึกษา จํานวน 5 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)  

1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 484,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)  รหัสบัญชี  220600)

1.1.4 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 343,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่

พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)  รหัสบัญชี  220700)

1.2  งบดําเนินการ ตังไว้รวม   2,930,830 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม   80,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)

1.2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา



1.2.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้สอย ตังไว้รวม   1,726,040 บาท แยกเป็น

1.2.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 340,000 บาท

1.  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี

1)  ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับเอกสาร วารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการประเภท

ต่าง ๆค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัดทําเอกสาร หรือแบบฝึกต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

(00200) งานบริหารงานทั วไปเกียวกับการศึกษา (00210) 

2)  ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ – ส่ง นักเรียน ตังไว้ 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลหาดกรวด  ซึงเป็นนักเรียน ในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด หมู่ที 1 – 9  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00200) งานบริหารงานทั วไปเกียวกับการศึกษา (00210)  

3)  ค่าจ้างเหมาบริการผู ้ปฏิบัติหน้าทีกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตังไว้ 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู ้ ดูแลเด็ก  ผู ้ ดูแลทําความสะอาดทั วไป เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีศูนย์

เยาวชน เจ้าหน้าทีกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าทีศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าทีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 

อาชีพ ค่าจ้างเหมาครูผู ้สอนภาษาอังกฤษและการจ้างเหมาบริการเพือปฏิบัติงานต่างๆ ทีเกียวข้องและเป็นงานในหน้าที

ของกองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด ตังจ่ายจากเงิน

รายได้    ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00200) งานบริหารงานทั วไปเกียวกับการศึกษา (00210)

1.2.5 ประเภทรายจ่ายเกียวการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ ตังไว้   1,386,040 บาท

รายจ่ายหมวดอืน ๆ

1) โครงการส่งเสริมงานศาสนา ประเพณี   และวัฒนธรรมท้องถิน

ตังไว้ 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดําเนินการโครงการส่งเสริมงานศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิน

รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการฯ  ประกอบด้วย  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณี 

ลอยกระทง งานวันเข้าพรรษา งานประเพณีบวชนาคสามัคคี  งานวันขึ นปีใหม่ งานทําบุญสลากภัต งานทําบุญ

ตักบาตรเทโว งานทําบุญครบรอบการยกฐานะเป็นเทศบาล และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถินฯลฯเป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)  



2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตังไว้ 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมถึงค่าใช้

จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทําโครงการฯ ประกอบด้วย ว ันเด็กแห่งชาติ ว ันเยาวชนแห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิงแวดล้อม กิจกรรมค่ายเยาวชน  กิจกรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน กิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ว ัฒนธรรมไทย  

กิจกรรมประกวดร้องเพลง งานดนตรี งานศิลปะ กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

การทัศนศึกษาดูงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับเด็กและเยาวชน 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

3)  โครงการประชุมผู ้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการประชุมผู ้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน  รวมถึงค่าใช้

จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับการจัดทําโครงการฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

 (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

4)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั ง  2  ศูนย์

ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังหมูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการจัด

ทําโครงการฯ เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

5) โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั ง  2 ศูนย์  

รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการจัดทําโครงการฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 

6)โครงการมุมสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพือหนูน้อย ตังไว้ 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดมุมต่างๆ สําหรับกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสรี  มุมประสบการณ์ต่างๆ ทั งมุม  

สร้างสรรค์มุมเกมการศึกษา  มุมบ้าน  หรือมุมบทบาทสมมุติ  มุมบล็อก  มุมอ่าน-มุมเขียน  มุมฟัง  มุมวิทยาศาสตร์ 

มุมเล่นเทป  และสือการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าว ัสดุการศึกษา  ว ัสดุสือการสอน อุปกรณ์ต่างๆ  

และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)



7) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขั นพืนฐานและกีฬาเพือมวลชน      ตังไว้ 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาขั นพืนฐาน และกีฬาเพือมวลชน  

สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ทั งกีฬาสากล กีฬาพืนบ้าน เช่นโครงการกีฬาเทศบาลตําบลหาดกรวดต้านยาเสพติด  

โครงการแข่งขันฟุตบอล  ฟุตซอล  เปตอง  วอลเลย์บอล  วอลเลย์บอลชายหาด  เซปักตะกร้อ  ฯลฯ  โครงการเดินวิ ง

เพือสุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาพืนบ้านฯลฯ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายรายการอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับการ 

แข่งขันกีฬาขั นพืนฐานและกีฬาเพือมวลชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ (00260)งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

8)โครงการแข่งขันกีฬาเพือความเป็นเลิศ และกีฬาเพือการอาชีพ           ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาเพือความเป็นเลิศ และกีฬาเพือการอาชีพ  โดยจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง 

เซปักตะกร้อ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล และกีฬาอืน ๆ  โดยส่งทีมนักกีฬาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาทีทางการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สํานักงานท่องเทียว 

และกีฬาสํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  หรือหน่วยงานทั งภาครัฐ  เอกชนดําเนินการจัดขึ น รวมถึงค่าใช้จ่าย

อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ

 (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

9.)โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน ตังไว้ 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําและดําเนินการโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาคเรียน  โดยจ่ายเป็นค่า

ตอบแทนการปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน  นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด  ปฏิบติั

งานในสํานักงานเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียน เพือให้มีรายได้จากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

ได้แสดงออกถึงความสามารถจากอาชีพทีเหมาะสม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)  

10) โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถินประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตังไว้ 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน สําหรับจัดกิจกรรม

เรียนรู้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนเกียวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถินในเขตเทศบาลตําบล  

หาดกรวด รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการจัดทําโครงการฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) 

11) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี หมู่บ้าน/ตําบล ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี หมู่ที 1-9 สําหรับจ่ายเป็นค่าว ัสดุ 

อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินการตามโครงการฯ  

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน (00252) 



12) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู ้สูงอายุ  คนพิการ ผู ้ป่วยเอดส์

ตังไว้ 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าว ัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น ให้แก่

กลุ่มผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ป่วยเอดส์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  

13.)โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที 1-9

ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําและดําเนินการโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพ  ของกลุ่มอาชีพ /กลุ่มวิสาหกิจ

หมู่ที 1-9  เทศบาลตําบลหาดกรวด  สําหรับจัดเป็นศูนย์การแสดงสินค้าประจําตําบล   ค่าว ัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์ฯ

รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการจัดทําโครงการฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) 

14)  ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ของพนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้างฯ เจ้าหน้าทีด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืน ทีเกียวข้องและจําเป็นฯลฯตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)  รหัสบัญชี  320300)

15)  ประเภทค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ตังไว้ 709,040 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาและบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  สังกัดกองการศึกษา  2  ศูนย์   ดังนี

(1)  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู ตังไว้ 354,520 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าอาหารกลางว ันนักเรียน จํานวน 265,720        บาท

2. ค่าว ัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จํานวน 73,000          บาท

3. ค่าพาหนะนําเด็กไปส่งโรงพยาบาล จํานวน 800               บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู ้ ดูแลเด็ก จํานวน 15,000          บาท

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  

(2)  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบหาดกรวด    ตังไว้ 354,520 บาท ประกอบด้วย

1. ค่าอาหารกลางว ันนักเรียน จํานวน 265,720        บาท

2. ค่าว ัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จํานวน 73,000          บาท

3. ค่าพาหนะนําเด็กไปส่งโรงพยาบาล จํานวน 800               บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู ้ ดูแลเด็ก จํานวน 15,000          บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)



ค่าวัสดุ ตังไว้รวม   1,086,790 บาท แยกเป็น

1.2.6  ประเภทค่าว ัสดุสํานักงาน ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือว ัสดุสํานักงาน  จ ํานวน 2 รายการ  ประกอบด้วย

1)  ค่าว ัสดุสํานักงาน ตังไว้ 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือว ัสดุสํานักงาน  สําหรับใช้ในงานกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา คลิป แฟ้ม สมุด แล็คซีน ซอง ตรายาง 

ธงชาติ ธงชนิดต่างๆ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรง ทีถูพืน นํ าดืม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนที แผงปิดป้ายประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กุญแจ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาตั งหรือแขวน 

เครืองคํานวณเลข แผงกั นห้อง  กระเป๋า พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ผ้าประเภทต่างๆ และวัสดุทีเกียวข้อง 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับการศึกษา (00211)

1.2.7  ประเภทวัสดุกีฬา ตังไว้ 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือว ัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง  ลูกฟุตซอล ลูกเปตอง 

ลูกแชร์บอลไม้ผลัด  ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส  ลูกเทนนิส  เชือกกระโดด ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล  

กรวยฝึกซ้อม  นกหวีด  ตาข่ายกีฬา  นาฬิกาจับเวลา นวม  ลูกทุ่มนํ าหนัก เสาตาข่ายกีฬาทุกประเภท ฯลฯ และวสัดุ

กีฬาอืน ทีเกียวข้องและจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

1.2.8 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือว ัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 2 ศูนย์ เช่น ถังนํ า  

 โอ่งนํ า  ถาด  หม้อไฟฟ้า กระติกนํ าร้อน กระติกนํ าแข็ง  มีด  ผงซักฟอก ไม้กวาด นํ ายาขัดพืน  พาน แก้วนํ าจานรอง  

คูลเลอร์  ขันนํ า ผ ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ทีนอน หมอน  มุ้ง  เตาไฟฟ้า  เตารีด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  ถังแก๊ส  ขันนํ า   

และวัสดุงานบ้านงานครัวอืน  ๆ  ทีจ ําเป็น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.2.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือว ัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี ฯลฯ  เป็นต้น  สําหรับใช้ในกองการศึกษาและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั ง 2 ศูนย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั วไปเกียวกับ

การศึกษา (00211) 

1.2.10 ประเภทค่าว ัสดุอืน ๆ ตังไว้รวม   986,790 บาท แยกเป็น

1)  ค่าหนังสือพิมพ์รายว ัน

เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายว ันของเทศบาลตําบลหาดกรวด  และประจําทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 

หมู่ที 1-9 จํานวน 74,000          บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214))

2)  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน  ดังนี



2.1 ค่าอาหารเสริม(นม) ให้ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 303,570        บาท

2.2 ค่าอาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง          จ ํานวน 609,220        บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าสาธารณูปโภค ตังไว้รวม   38,000 บาท แยกเป็น

1.2.11 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู หมู่ที 4  ทีมีความจําเป็นต้องติดต่อราชการกับ

หน่วยงานอืน ๆ หมายเลข 055-445236 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.2.12 ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ตังไว้ 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายการใช้อินเตอร์เน็ต  ค่าโทรสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้

บริการดังกล่าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 

1.2.13 ประเภทค่าไฟฟ้า ตังไว้ 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ตังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

1.3  งบเงินอุดหนุน ตังไว้รวม   821,800 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  เพือจ่าย

อุดหนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรในโครงการต่างๆ ตังไว้ 821,800 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตังไว้ 30,000 บาท

เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.1 โครงการจัดงานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 15,000    บาท

1.2 โครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั งไว้ 15,000    บาท

1.3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และวันสําคัญทางศาสนาและทางราชการอําเภอเมืองอุตรดิตถ์

ตั งไว้ 10,000    บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิน (00263)

2) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตังไว้ 30,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู ้ประสบภัย และผู ้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัด

อุตรดิตถ์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ (00232)



3) อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในพืนทีเทศบาล 5 แห่ง  ตังไว้ 761,800 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางว ันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านทับใหม่ 

(ราษฎร์บํารุง), โรงเรียนวัดว ังหมู (นิมมานโกวิท) ,โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี , โรงเรียนไผ่ใหญ่(กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ)์ ,

โรงเรียนบ้านดงช้างดี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน

 และประถมศึกษา (00212) 

(หมายเหตุ  โครงการเงินอุดหนุนจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล้ว)



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน ตังไว้รวม   1,507,300 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจํา  ตังไว้รวม   1,487,300 บาท แยกเป็น

1.1  งบบุคคลากร ตังไว้รวม   1,012,300 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม   1,012,300 บาท แยกเป็น

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 630,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จ ํานวน 

3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 57,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่

พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไป

เกียวกับสาธารณสุข (00221) 

1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 206,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน

งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) 

1.1.4  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 117,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพชั วคราวแก่

พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)  

1.2 งบดําเนินการ ตังไว้รวม   375,000 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม   25,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

1.2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างประจําและผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม



1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลทีได้รับคําสั งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็น

ครั งคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)

รหัสบัญชี 310300)

ค่าใช้สอย ตังไว้รวม   190,000     บาท แยกเป็น

1.2.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี

1) ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221))

1.2.5 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้ 5,000         บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ดังนี

1) ค่ารับรอง ตั งไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลี ยงรับรอง ค่าบริหารและค่าใช้จ่ายอืน

ซึงจําเป็นต้องจ่าย เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงานเยียมชม หรือ

ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221))

1.2.6 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า ตังไว้รวม 175,000     บาทแยกเป็น

      ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตังไว้ 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของ

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ค่าของขวัญของรางว ัลและเงินรางว ัล ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 

เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหุนนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข

(00221) 

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตังไว้ 25,000       บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 

โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัด 2009 รวมถึงโรคติดต่ออืนๆ และกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223)  



3) โครงการส่งเสริมด้านสิงแวดล้อม ตังไว้ 50,000       บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านจ้ดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมรณรงค์

ลดปริมาณขยะ รวมถึงกิจกรรมด้านสิงแวดล้อมอืนๆ และการจัดสภาพแวดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง เช่น

การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง การคัดแยกขยะ การแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญเช่น นํ าเสีย กลินรบกวนจาก 

การเลี ยงสุกร การเผาขยะ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244) 

4) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตําบลหาดกรวด ตังไว้ 30,000       บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย โครงการส่งเสริมสุขภาพงาน

อนามัยแม่และเด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ุ โครงการเยียมบ้านผสานสุขภาพกายใจ โครงการพัฒนา

เครือข่ายด้านสาธารณสุข  โครงการคุ้มครองผู ้บริโภค โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 

โครงการอบรมผู ้ประกอบการร้านขายของชํา โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ และงานส่งเสริมสุขภาพอืนๆ 

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดว ัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223)  

5) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223) 

6) โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ตังไว้ 20,000       บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนตําบลหาดกรวดในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข

และสาธารณสุขอืน (00223)

ค่าวัสดุ ตังไว้รวม   160,000 บาท แยกเป็น

1.2.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตังไว้ 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าทรายอเบท นํ ายาเคมีกําจัดยุงลาย ว ัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน

(00223)

1.2.8 ประเภทวัสดุนํ ามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํ ามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ เครืองยนต์ต่างๆ ตลอดจนใช้ในการกําจัดสัตว์พาหนะ

นําโรคได้แก่ ยุง แมลงวัน ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223) 

1.3  หมวดเงินอุดหนุน ตังไว้รวม   100,000 บาท แยกเป็น



1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์

ตังไว้ 100,000 บาท

1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั งไว้ 90,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม.  ในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ 10,000 บาท จํานวน  9  หมู่บ้าน เพือให้ อสม. ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน

(00223) 

2) โครงการช่วยเหลือผู ้ป่วยโรคเอดส์และผู ้ ติดเชือ HIV อําเภอเมืองอุตรดิตถ์   จํานวน  10,000         บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน(00223)

2. รายจ่ายเพือการลงทุน ตังไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

2.1 งบลงทุน ตังไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน  1  ชุด  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และมีความเรีวสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB หรือ จํานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ ํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ ว จํานวน 1 หน่วย

- เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน  1  ตัว

   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั วไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)



ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน ตังไว้รวม 2,209,300 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายประจํา ตังไว้รวม 1,835,100 บาท แยกเป็น

1.1 งบบุคคลากร ตังไว้รวม 1,472,300 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตังไว้รวม 1,472,300 บาท แยกเป็น

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 365,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ประจําปี จ ํานวน 2  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร

(00321) รหัสบัญชี 220100) ทั วไป

1.1.2 ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตังไว้ 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพ

ชั วคราวแก่พนักงานเทศบาล ของกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน 2  อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

1.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 630,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน 9 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

1.1.4  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 414,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมต่าง ๆ และเงินเพิมการครองชีพ

ชั วคราวแก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร จํานวน  9 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

1.2  งบดําเนินการ ตังไว้รวม 362,800 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตังไว้รวม 48,800 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และผู ้มีสิทธิได้รับตาม

ระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1.2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และผู ้มีสิทธิได้รับตาม

ระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลหาดกรวด  อําเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

  กองส่งเสริมการเกษตร



1.2.3  ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 28,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน  และผู ้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)

ค่าใช้สอย ตังไว้รวม 304,000 บาท แยกเป็น

1.2.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 139,640 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้แก่

1) ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าทําบัตรเกษตรกร ค่าทําป้ายศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการ  

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตั งไว้ 2,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั งไว้ 137,640 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาผู ้ ดูแลสถานีสูบนํ าด้วยไฟฟ้าหมู่ที  1 บ้านทับใหม่ ,

จ้างเหมาผู ้ ดูแลการจ่ายนํ าของสถานีสูบนํ า ,จ้างเหมาผู ้ ดูแลศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ , จ้างเหมาผู ้ ดูแลรักษาความสะอาด

คลองส่งนํ า , จ้างเหมาบํารุงรักษาส่วนหย่อมสถานทีพักผ่อน , จ้างเหมาผู ้ ดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์ , จ้างเหมาผู ้ปฏิบัติ

งานด้านวิทยาศาสตร์ ,จ้างเหมาผู ้ ดูแลการผลิตปุ ๋ ยอินทรีย์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1.2.5 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้ 7,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง การจัดงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ดังนี

1) ค่ารับรอง ตั งไว้ 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลี ยงรับรอง ค่าบริหารและ

ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม 

หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

1.2.6 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า ตังไว้ 107,360    บาท

          ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 12,360      บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา 

ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา ผู ้บริหารและสมาชิกสภา ค่าของขวัญของรางว ัลเงินรางว ัล ค่าสินไหม

ทดแทน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)



2) โครงการเกียวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างย ั งยืน ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธ์ุพืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆทีเกียวกับการพัฒนาการเกษตรอย่างย ั งยืน ตามแนวพระราชดําริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการอบรมปรับทัศนคติทีดีต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร , โครงการปลูกพืช

สมุนไพรไล่แมลง , โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านการเกษตรกลุ่มยุวเกษตรโครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ , โครงการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการรณรงค์ป้องกันกําจัดหอยเชอรี , โครงการส่งเสริมการผลิต

ปุ ๋ ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) , โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ , โครงการประกวดแปลงเกษตร

 ดีเด่น ,โครงการทดสอบสารชีวภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

 งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

3)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ  อุปกรณ์  ค่าพันธ์ุพืช  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าทัศนศึกษา

ดูงาน  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ได้แก่  โครงการปลูกมะนาว  โครงการปลูกไผ่  โครงการปลูกมะละกอ  โครงการปลูกผักพืนบ้าน  

โครงการปลูกน้อยหน่า ฯลฯ  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  

4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ อุปกรณ์ พันธ์ุสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยา ค่าทัศนศึกษาดูงาน 

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ได้แก่ การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี ยงไก่พืนเมืองบ้านเขาตอง , โครงการเลี ยงโคเนือ , โครงการ

เลี ยงหมูหลุม , โครงการเลี ยงเป็ดหลุม ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประมง ตังไว้ 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธ์ุสัตว์นํ า  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าวิทยาการ 

ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ได้แก่ โครงการประมงหมู่บ้าน , โครงการประมงผู ้สูงอายุ , โครงการเลี ยงปลาในนาข้าว ฯลฯ  เป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

6) โครงการพัฒนาการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดสารและโครงการเกษตรอินทรีย์  

ตังไว้ 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ  อุปกรณ์  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  ทีเกียวกับการส่งเสริมการทําเกษตร

ปลอดสารและการเกษตรอินทรีย์  ได้แก่  โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล , โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ , 

โครงการปลูกผักอินทรีย์ , โครงการปลูกไม้ผลอินทรีย์ , โครงการจัดงานเกษตรอินทรีย์และของดีหาดกรวด ฯลฯ  เป็นต้น 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)



7) โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตังไว้ 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ อุปกรณ์ ค่าพันธ์ุพืช ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ  ค่าปฏิบัติดูแลบํารุงรักษาทีเกียวกับการสร้างส่วนหย่อม  ปรับภูมิทัศน์  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ไม้ยืนต้นถาวร 

ในการจัดสร้างสถานทีผักผ่อน  เพิมพืนทีสีเขียวในชุมชนลดภาวะโลกร้อน ได้แก่  การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ ก่อสร้างฝายต้นนํ าลําธาร การสร้างแนวกันไฟป่าชุมชน การปลูกสวนป่าสมุนไพร

โครงการหมู่บ้านสวยงามน่าอยู่ โครงการปลูกต้นไม้ดอกยืนต้นถาวรและปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางจราจรหมู่ที 1-9, ฯลฯ

เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนํ าและป่าไม้ (00322)

1.2.7 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตังไว้ 50,000      บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืน ๆ ของเทศบาลชํารุดเสียหาย

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รหัสบัญชี 320400)

ค่าวัสดุ ตังไว้รวม 10,000 บาท แยกเป็น

1.2.8  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าว ัสดุ อุปกรณ์ เกียวกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

2. รายจ่ายเพือการลงทุน ตังไว้รวม 374,200 บาท แยกเป็น

2.1 งบลงทุน ตังไว้รวม 374,200 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม 374,200 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตังไว้ 374,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์การเกษตร   จ ํานวน 1 รายการ ดังนี

1)  เครืองสูบนํ า มอเตอร์ไฟฟ้า  จ ํานวน  1   เครือง     ตังไว้ 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครืองสูบนํ ามอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที เป็นเครืองสูบนํ า

แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว (75 มิลลิเมตร) ปริมาณนํ าทีสูบได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตร

ต่อนาที หรือประมาณ 300 แกลลอน (อเมริกัน) ต่อนาที ส่งนํ าได้สูงไม่ตํ ากว่า 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์

ประกอบของเครืองสูบนํ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าครบชุดพร้อมทีจะใช้งานไดต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน

งานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) 

2) มอเตอร์สูบนํ าด้วยพลังงานไฟฟ้า จํานวน  1  เครือง ตังไว้ 195,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เพือการเกษตร  มอเตอร์สูบนํ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  ขนาด 110 kw. 1450 rpm.

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน งานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

3) ตู้ควบคุมแบบตั งพืน ฝา 2 ชั น  จ ํานวน  1  ตู้ ตังไว้ 162,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เพือการเกษตร  ตู้ควบคุมแบบตั งพืน ฝา 2 ชั น สําหรับภายนอกอาคาร ขนาด 110 kw. 

1450 rpm  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผน งานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)


