


แผนงานบริหารงานทั่วไป

                             งาน

          งบ

งบบุคลากร 4,568,940                             1,589,220                             6,158,160                             

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,370,480                                0 2,370,480                                

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,198,460                                1,589,220                                3,787,680                                

งบดําเนินการ 2,555,000                             752,400                                3,307,400                             

   คาตอบแทน 589,000                                  98,400                                    687,400                                  

   คาใชสอย 1,296,000                                468,000                                  1,764,000                                

   คาวัสดุ 270,000                                  179,000                                  449,000                                  

   คาสาธารณูปโภค 400,000                                  7,000                                      407,000                                  

งบลงทุน 197,800                                47,300                                  245,100                                

   คาครุภัณฑ 197,800                                  47,300                                    245,100                                  

งบเงินอุดหนุน 0 0 0

   เงินอุดหนุน 0 0 0

รวม 7,321,740                             2,388,920                             9,710,660                             

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม



แผนงานการรักษาความมสงบภายใน

                             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

          งบ การรักษาความสงบภายใน ระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร 309,480                                0 309,480                                

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 309,480                                  0 309,480                                  

งบดําเนินการ 40,000                                  215,000                                255,000                                

   คาตอบแทน 20,000                                    0 20,000                                    

   คาใชสอย 20,000                                    190,000                                  210,000                                  

   คาวัสดุ 0 25,000                                    25000

งบลงทุน 0 490,000                                490,000                                

   คาครุภัณฑ 0 90,000                                    90,000                                    

   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 400,000                                  400,000                                  

งบเงินอุดหนุน 0 10,000                                  10,000                                  

   เงินอุดหนุน 0 10,000                                    10,000                                    

รวม 349,480                                715,000                                1,064,480                             

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานการศึกษา

                             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับกอนวัยเรียนและ

          งบ การศึกษา ประถมศึกษา

งบบุคลากร 1,797,300                    0 0 1,797,300                    

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,797,300                    0 0 1,797,300                      

งบดําเนินการ 387,000                      1,416,760                    124,000                      1,927,760                    

   คาตอบแทน 50,000                          0 0 50,000                          

   คาใชสอย 327,000                        622,600                        124,000                        1,073,600                      

   คาวัสดุ 10,000                          756,160                        0 766,160                        

   คาสาธารณูปโภค 0 38,000                          0 38000

งบลงทุน 5,000                          0 0 5,000                          

   คาครุภัณฑ 5,000                            0 0 5,000                            

   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 1,212,000                    0 1,212,000                    

   เงินอุดหนุน 0 1,212,000                      0 1,212,000                      

รวม 2,189,300                    2,628,760                    124,000                      4,942,060                    

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานสาธารณสุข

                             งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ งานบริการสาธารณสุขและ

          งบ สาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร 1,065,900                             0 1,065,900                             

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,065,900                                0 1,065,900                                

งบดําเนินการ 804,500                                871,000                                1,675,500                             

   คาตอบแทน 20,000                                    0 20,000                                    

   คาใชสอย 784,500                                  95,000                                    879,500                                  

   คาวัสดุ 0 776,000                                  776000

งบลงทุน 85,000                                  0 85,000                                  

   คาครุภัณฑ 85,000                                    0 85,000                                    

งบเงินอุดหนุน 0 100,000                                100,000                                

   เงินอุดหนุน 0 100000 100,000                                  

รวม 1,955,400                             971,000                                2,926,400                             

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานสังคมสงเคราะห

                             งาน งานสวัสดิการสังคมและ

          งบ สังคมสงเคราะห

งบลงทุน 239,000                                239,000                                

   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 239,000                                  239,000                                  

งบเงินอุดหนุน 60,000                                  60,000                                  

   เงินอุดหนุน 60,000                                    60,000                                    

รวม 299,000                                299,000                                

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานเคหะและชุมชน

                             งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

          งบ เคหะและชุมชน สิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร 2,120,640                 0 0 0 2,120,640                

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,120,640                   0 0 0 2,120,640                 

งบดําเนินการ 275,000                    305,000                  83,000                     0 663,000                  

   คาตอบแทน 95,000                       0 0 0 95,000                     

   คาใชสอย 180,000                      200,000                    83,000                       0 463,000                    

   คาวัสดุ 0 105,000                    0 0 105,000                    

งบลงทุน 806,200                    3,168,200                0 250,000                  4,224,400                

   คาครุภัณฑ 806,200                      57,200                     0 0 863,400                    

   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 3,111,000                 0 250,000                    3361000

งบเงินอุดหนุน 0 219,000                  0 0 219,000                  

   เงินอุดหนุน 0 219,000                    0 0 219,000                    

รวม 3,201,840                 3,692,200                83,000                     250,000                  7,227,040                

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

งานบําบัดน้ําเสีย รวมงานไฟฟาถนน



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

                             งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความ งานสงเสริมและสนับสนุน

          งบ เขมแข็งของชุมชน ความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินการ 80,300                                  205,000                                285,300                                

   คาใชสอย 80,300                                    205,000                                  285,300                                  

งบเงินอุดหนุน 0 45,000                                 45,000                                  

   เงินอุดหนุน 0 45,000                                    45,000                                    

รวม 80,300                                  250,000                                330,300                                

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                             งาน

          งบ

งบดําเนินการ 163,900                                299,100                                463,000                                

   คาใชสอย 163,900                                  299,100                                  463,000                                  

   คาวัสดุ 0 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 50,000                                  50,000                                  

   เงินอุดหนุน 0 50,000                                    50,000                                    

รวม 163,900                                349,100                                513,000                                

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

รวมงานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน



แผนงานการเกษตร

                             งาน

          งบ

งบบุคลากร 1,520,220                             0 1,520,220                             

   เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,520,220                                0 1,520,220                                

งบดําเนินการ 521,300                                15,000                                  536,300                                

   คาตอบแทน 44,800                                    0 44,800                                    

   คาใชสอย 473,500                                  15,000                                    488,500                                  

   คาวัสดุ 3,000                                      0 3,000                                      

งบลงทุน 17,400                                  0 17,400                                  

   คาครุภัณฑ 17,400                                    0 17,400                                    

รวม 2,058,920                             15,000                                  2,073,920                             

งานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานการพาณิชย

                             งาน

          งบ

งบดําเนินการ 1,658,000                             1,658,000                             
   คาใชสอย 303,000                                  303,000                                  
   คาวัสดุ 635,000                                  635,000                                  
   คาสาธารณูปโภค 720,000                                  720,000                                

รวม 1,658,000                             1,658,000                             

รวมงานกิจการประปา

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ



แผนงานงบกลาง

                             งาน

          งบ

งบกลาง 2,255,140                             2,255,140                             

   งบกลาง 1,853,140                                1,853,140                                

   บําเหน็จ / บํานาญ 402,000                                  402,000                                  

รวม 2,255,140                             2,255,140                             

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลหาดกรวด

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ

งานกิจการประปา รวม



ประมาณการรายจายทั้งส้ิน 33,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

งานบริหารท่ัวไป รวม 7,321,740 บาท

งบบุคลากร รวม 4,568,940 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,370,480 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 513,360 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กําหนดใหเบิกจายได

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก    จํานวน 84,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กําหนดให

    เบิกจายได

เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จํานวน 84,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ในอัตราตามระเบียบที่กําหนดใหเบิกจายได

เงินเดือน/คาตอบแทน เลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 198,720 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราตามที่ระเบียบ

    กําหนดใหเบิกจายได

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,490,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวง

    มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของเทศบาล และการจายเงินคาเบี้ยประชุม

    เทศบาลพ.ศ.2547 และที่แกไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,198,460 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,160 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 329,160 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานเทศบาล

    เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง จํานวน 9 อัตรา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ 2557

เทศบาลตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ



เงินจางลูกจางประจํา จํานวน 121,140 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางแกลูกจางประจําของสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 18,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตางๆและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกลูกจางประจํา

    ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา

เงินจางพนักงานจาง จํานวน 280,560        บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 115,440        บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน

    จางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินการ รวม 2,155,000 บาท

คาตอบแทน รวม 589,000 บาท

คาเบี้ยประชุม จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ ที่สภาเทศบาลแตงต้ังข้ึน ไดรับคาเบี้ยประชุมตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด

    ไวใหเบิกจายได

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 500,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรรมการตาง ๆ เชน กรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (เลื่อนไหล)

    และคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลตําแหนงผูบริหารที่มาจากบุคคลภายนอก คาสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย

    ของพนักงานเทศบาล คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับเปนกรณีพิเศษ

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 15,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และใน

    วันหยุดราชการตาง ๆ คาตอบแทน กรณีมีคําสั่งใชอปพร. ปฏิบัติในศูนย อปพร. หรือนอกศูนย อปพร. (ตามหนังสือ

    กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ 

    มท 0808.2/ว3358  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 25,000          บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ



เงินคาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาใชสอย รวม 1,296,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 276,000 บาท

    เพื่อจายเปนคารับวารสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาบริการจางบุคคล

    ภายนอกกระทําการอยางใดอยางหน่ึงซึ่งมิใชเปนการดัดแปลงหรือตอเติม คาจางเหมาการตรวจประเมินประสิทธิภาพการ

    ทํางานของเทศบาล คาเชาทรัพยสิน คาใชจายอื่นๆ   คาจางเหมาบุคคลภายนอกชวยงานดานการปองกันและบรรเทา

    สาธารณภัยและทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ อาคาร สํานักงานเทศบาล  คาเชาเครื่องถายเอกสารดิจิตอลจํานวน 2  เครื่อง

    สามารถปริ้นและสแกนได อัตราการถายเอกสาร 10,000 แผน/เดือนคาเชาเดือนละ 3,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ  จํานวน 35,000 บาท

    จายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม  คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง คาบริหารและคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจาย

    เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่

    ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

    คาอาหาร คาเครื่องด่ืม เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได

    รับการแตงต้ังตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง

    สวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381

    ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000        บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนการอบรมสัมนาของคณะผูบริหาร

    สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจางและลูกจางเทศบาล คาเงินรางวัลสินไหมทดแทน ฯลฯ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง จํานวน 200,000        บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกต้ัง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  (กรณีครบวาระ  ยุบสภากรณีแทน

    ตําแหนงที่วางและกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ 

    มท 0890.4/ว1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552) การเลือกต้ังทั่วไป การเลือกต้ังซอมสมาชิกสภา หรือผูบริหารทองถ่ิน

    คาใชจายในการประชาสัมพันธ รณรงคการเลือกต้ัง  คาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการเลอืกต้ัง และคาใชจาย

    อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคม)

จํานวน 15,000          บาท



    เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อเปนคาใชจายในพิธีศาสนา คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาอาหารวาง คาปายผา

    คาปายไวนิล คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสําคัญทางราชการ หรือ

    รัฐพิธีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

คาใชจายในการจัดงานเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)

จํานวน 15,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อเปนคาใชจายในพิธีศาสนา คาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาอาหารวาง คาปายผา

    คาปายไวนิล คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพิธีการในวันสําคัญทางราชการ หรือ

    รัฐพิธีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

คาใชจายในการจัดงานวันเทศบาล (1 ก.ค.) จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนคาพิธีการทางศาสนา คารับรอง คานํ้าด่ืม นํ้าแข็ง คาอาหารและอาหารวาง คาจางเหมาบริการ สังฆทาน 

    คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการวันเทศบาล คาปายไวนิลประชาสัมพันธ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ

    ที่เกี่ยวของและจําเปนในโครงการ

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายฝกอบรมรณรงคประชาชนใหมีความรู ความเขาใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

    คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล จํานวน 400,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายการฝกอบรม คาลงทะเบียนพัฒนาบุคลากรตามโครงการ การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน

    การฝกอบรม และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

    พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ฯลฯ  เชน คาเดินทาง คาเชาที่พัก คาเชาสถานที่ คายานพาหนะ คาอาหาร

    และเครื่องด่ืม คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาปายไวนิลฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 190,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ

คาวัสดุ รวม 270,000 บาท

คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน นํ้ายาและเครื่องมือทําความสะอาดตาง ๆ ฯลฯ

คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

    เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นสําหรับรถยนต เครื่องยนตตางๆ ของเทศบาล ฯลฯ เปนตน

คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท



    เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนตน

คาสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท

คาไฟฟา จํานวน 360,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในสํานักงานเทศบาล

คาโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของสํานักงานเทศบาล ที่มีความจําเปนตองติดตอราชการกับหนวยงานอื่น ๆ หมายเลข

    0-554-45118 , 0-554-45035 

คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายดานโทรคมนาคม คาโทรสาร คาบริการอินเตอรเน็ต รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและ

    คาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ

คาใชบริการเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 12,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชบริการเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับใชในเรื่องที่มีความจําเปน เรงดวน ที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

    ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อมิใหเกิดความเสียหายกับราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม

    ท 0808.4 / ว 1551 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553) อัตราเดือนละ 1,000  บาท

งบลงทุน รวม 197,800 บาท

คาครุภัณฑ รวม 197,800 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องดูดฝุน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานใชในการดูดฝุนทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน ใหสะอาดเกิดความประทับใจให

    ผูที่เขาใชบริการ ขนาด  25 ลิตร

ถังนํ้าแบบพลาสติก  จํานวน 1 ใบ จํานวน 7,800 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑสํานักงานถังนํ้าแบบพลาสติก  ขนาด  2,000  ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

    อุตสาหกรรม  เลขที่ มอก. 1379 - 2551

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาซื้อชุดไมโครโฟนพรอมลําโพงและเครื่องขยายเสียงใชในหองประชุมเทศบาลตําบลหาดกรวด

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท



    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 1 เครื่อง  พิมพขาวดํา 27 แผน/นาที พิมพสี 15 แผน/นาที

งานบริหารงานคลัง รวม 2,388,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,589,220 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,589,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,080,180 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองคลัง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 171,960 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตางๆและเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินที่ปรับเพิ่ม

    สําหรับคุณวุฒิที่ ก.ท.รับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังแกพนักงานเทศบาลของกองคลัง  

    จํานวน  6  อัตรา

คาจางพนักงานจาง จํานวน 269,160 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามภารกิจของกองคลัง จํานวน 3  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,920 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน

    จางตามภารกิจ ของกองคลัง จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินการ รวม 745,400 บาท

คาตอบแทน รวม 98,400 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล  จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานของเทศบาล เชน ผูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจรับ

    งานจาง และผูควบคุมงานกอสรางตามระเบียบพัสดุฯ

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

เงินคาเชาบาน จํานวน 23,400 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงาน และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ



คาใชสอย รวม 468,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 358,000 บาท

    1) คาใชจายการรับวารสาร, คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ, คาธรรมเนียมการโอนเงิน, คาสงโทรสาร ,คาจางเหมาบริการ

       ฯลฯ เปนตนจํานวน  8,000 บาท 

    2) คาใชจายการดําเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชนคาจาง

       ถายโฉนดที่ดิน,จัดทําแผนที่แมบทการคัดลอกขอมูล,การสํารวจภาคสนาม,คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ

       เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษี ฯลฯ เปนตน  จํานวน   350,000  บาท

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการประชุม การฝกอบรมสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

    พนักงานจาง ลูกจาง  ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เปนตน

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 60,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่นๆที่ชํารุดเสียหาย

คาวัสดุ รวม 179,000 บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 81,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ฯลฯ เปนตน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 98,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา เครื่องเขียนตาง ๆ แบบพิมพตาง ๆ นํ้าด่ืม ฯลฯ เปนตน

คาสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดวงตราไปรษณีย คาธนาณัติ คาบริการจัดสงเอกสาร ฯลฯ เปนตน



งบลงทุน รวม 47,300 บาท

คาครุภัณฑ รวม 47,300 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยจอมอนิเตอร ขนาด18 น้ิว LCD ,หนวยประมวลผลกลาง

    (CPU),เครื่องสํารองไฟ (UPS) และอุปกรณคอมพิวเตอร รายละเอียดตามมาตรฐานที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนด

    ปจจุบัน 

หนวยประมวลผลกลางพรอมอุปกรณ   จํานวน 10,000          บาท

    เพื่อจัดซื้อหนวยประมวลผลกลาง (CPU) และอุปกรณคอมพิวเตอร รายละเอียดตามมาตรฐานทึ่คณะกรรมการระดับจังหวัด

    กําหนดปจจุบัน

เครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 1 เครื่อง  พิมพขาวดํา 27 แผน/นาที พิมพสี 15 แผน/นาที

ครุภัณฑสํานักงาน

ซื้อเกาอี้บุนวมขา C จํานวน 2,300 บาท

    เพื่อจัดซื้อเกาอี้บุนวมขา C จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจัดซื้อกลองถายรูป ใชในการจัดเก็บภาพกิจกรรม งาน โครงการตาง ๆ ของกองคลังและเทศบาล



งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 349,480 บาท

งบบุคลากร รวม 309,480 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 309,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 192,360        บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป จํานวน 1 อัตรา

เงินจางพนักงานจาง จํานวน 99,120          บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000          บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงาน

    จางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินการ รวม 40,000 บาท

คาตอบแทน รวม 20,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน 15,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และใน

    วันหยุดราชการตาง ๆ คาตอบแทน กรณีมีคําสั่งใชอปพร. ปฏิบัติในศูนย อปพร. หรือนอกศูนย อปพร. (ตามหนังสือ

    กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ 

    มท 0808.2/ว3358  ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาใชสอย รวม 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนการอบรมสัมนาของคณะผูบริหาร

    สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจางและลูกจางเทศบาล คาเงินรางวัลสินไหมทดแทน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 715,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 215,000 บาท

คาใชสอย รวม 190,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม วันสงกรานต 

จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปญหาการจราจร  คาตอบแทน อปพร.

    คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาปายไวนิล ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในโครงการ โดยถัวเฉลี่ย 

    จายทุกรายการ

โครงการกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จัดต้ัง อปพร.และพัฒนาศักยภาพอปพร,การฝกอบรมยุว อปพร,การจัดกิจกรรม

    วัน อปพร. และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาวัสดุ รวม 25,000 บาท

คาวัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาสายสูบ สายสงนํ้า ขอตอ นํ้ายาเคมีดับเพลิง วาวล ฯลฯ เปนตน

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อดําเนินการตามโครงการชวยเหลือราษฎรขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคในภาวะแหงแลง อําเภอเมืองอุตรดิตถ

งบลงทุน รวม 490,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 90,000 บาท

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบนํ้า  จํานวน  2 เครื่อง จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑการเกษตรในการแกไขปญหานํ้าทวมขังในหมูบานที่ไมสามารถระบายนํ้าได และใชในการแกไข

    ปญหาภัยแลง เปนเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงใชเครื่องยนตดีเซล ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 น้ิว ปริมาณนํ้าที่สูบไดไมนอยกวา



    1,750 ลิตรตอนาที สงนํ้าไดสูงไมตํ่ากวา 13.5 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณประกอบเครื่องสูบนํ้าและของเครื่องยนต 

    ตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 400,000 บาท

อาคารตางๆ

โครงการตอเติมศูนย อปพร. เทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 400,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอเติมศูนย อปพร. เทศบาลตําบลหาดกรวด ขนาด กวาง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล

    กําหนด



อัตรา

    สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจางและลูกจางเทศบาล คาเงินรางวัลสินไหมทดแทน ฯลฯ



งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,189,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,797,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,797,300 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 804,900 บาท

   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองการศึกษา  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 164,400 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานเทศบาล

    ของกองการศึกษา จํานวน 5 อัตรา

คาจางพนักงานจาง จํานวน 484,560 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 343,440 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจาง 

    ของกองการศึกษา จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินการ รวม 387,000 บาท

คาตอบแทน รวม 50,000 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

เงินคาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

แผนงานการศึกษา



คาใชสอย รวม 327,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 307,000 บาท

    - คารับวารสารคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการประเภทตาง ๆ คาจัดทําเอกสาร หรือ

    แบบฝกตาง ๆ  จํานวน  10,000 บาท

    - คาจางเหมาบริการรถรับ–สง นักเรียนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมูและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด  

    ซึ่งเปนนักเรียน ในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด หมูที่ 1 – 9  จํานวน  153,000 บาท

    - คาจางเหมาบุคคลภายนอกชวยงานดานครูผูดูแลเด็กของกองการศึกษา จํานวน 144,000 บาท

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    สําหรับจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล 

    พนักงานจางฯ เจาหนาที่ดานการศึกษา และคาใชจายอื่น ที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ

คาวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร หมึกพิมพ แผนซีดี ฯลฯ  เปนตน  สําหรับใชในกองการศึกษาและ

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย

งบลงทุน รวม 5,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 5,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 1 เครื่อง  พิมพขาวดํา 27 แผน/นาที พิมพสี 15 แผน/นาที



งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,628,760 บาท

งบดําเนินการ รวม 1,378,760 บาท

คาใชสอย รวม 622,600 บาท

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินงานโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ 

    ที่เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการฯ ประกอบดวย วันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดลอม กิจกรรมคายเยาวชน  กิจกรรมเยาวชนภาคฤดูรอน กิจกรรมเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรมไทยกิจกรรมประกวด

    รองเพลง งานดนตรี งานศิลปะ กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม การทัศนศึกษาดูงาน 

    นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และกิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน

โครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน  รวมถึงคาใชจายอื่นๆ

    ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการฯ

โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง  2 ศูนย รวมถึง

    คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการฯ 

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู 

    และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหาดกรวด รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดทาํ

โครงการมุมสรางสรรคสูการเรียนรูเพื่อหนูนอย จํานวน 2,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดมุมตางๆ สําหรับกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสรี  มุมประสบการณตางๆ ทั้งมุมสรางสรรค

    มุมเกมการศึกษา มุมบาน  หรือมุมบทบาทสมมุติ  มุมบล็อก  มุมอาน-มุมเขียน  มุมฟง  มุมวิทยาศาสตร มุมเลนเทป

    และสื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาวัสดุการศึกษา  วัสดุสื่อการสอน อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ

    ที่เกี่ยวของและจําเปน



คาใชจายบริหารสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา  2  ศูนย จํานวน 559,600 บาท

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู

      1. คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 264,000 บาท

      2. คาพาหนะนําเด็กไปสงโรงพยาบาล จํานวน 800 บาท

      3. คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 15,000 บาท

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบหาดกรวด

      1. คาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 264,000 บาท

      2. คาพาหนะนําเด็กไปสงโรงพยาบาล จํานวน 800 บาท

      3. คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก จํานวน 15,000 บาท

คาวัสดุ รวม 756,160 บาท

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

    สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสําหรับกองการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย เชน ถังนํ้า   โองนํ้า  

    ถาด  หมอไฟฟา กระติกนํ้ารอน กระติกนํ้าแข็ง  มีด  ผงซักฟอก ไมกวาด นํ้ายาขัดพื้น  พาน แกวนํ้าจานรอง  คูลเลอร  

    ขันนํ้า ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ที่นอน หมอน  มุง  เตาไฟฟา  เตารีด หมอหุงขาวไฟฟา  ถังแกส  ขันนํ้า และวัสดุ

    งานบานงานครัวอื่น  ๆ  ที่จําเปน

วัสดุอื่น ๆ จํานวน 741,160 บาท

คาอาหารเสริม(นม) แกเด็กนักเรียน จํานวน 741,160              บาท

    คาอาหารเสริม(นม) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย จํานวน 235,200 บาท 

    คาอาหารเสริม(นม)นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง จํานวน 505,960 บาท

สาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท

คาโทรศัพท จํานวน 5,000     บาท

    เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหมู หมูที่ 4 ที่มีความจําเปนตองติดตอราชการกับหนวยงาน

    อื่น ๆ หมายเลข 055-445236

คาบริการโทรคมนาคม จํานวน 8,000     บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายดานโทรคมนาคม คาใชจายการใชอินเตอรเน็ต  คาโทรสาร รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ



    ดังกลาวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาไฟฟา จํานวน 25,000     บาท

    เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,212,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,212,000 บาท

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,212,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหาดกรวด 5 แหง ไดแกโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎรบํารุง), 

      โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ,โรงเรียนบานซานสามัคคี , โรงเรียนไผใหญ(กลุมเกษตรกรอุปถัมภ) ,โรงเรียนบานดงชางดี

      เพื่อใชในการบริหารและจัดการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง ไดแกโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎรบํารุง),

      โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ,โรงเรียนบานซานสามัคคี, โรงเรียนไผใหญ (กลุมเกษตรกรอุปถัมภ) ,โรงเรียนบานดงชางดี

      จํานวน 1,112,000 บาท  

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 124,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 124,000 บาท

คาใชสอย รวม 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดทําและดําเนินการโครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน  โดยจายเปนคาตอบแทน

    การปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนของนักเรียน  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด  ปฏิบัติงานในสํานักงาน

    เทศบาลฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กชวงปดภาคเรียน เพื่อใหมีรายไดจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไดแสดงออกถึงความ

    สามารถจากอาชีพที่เหมาะสม

คาวัสดุ รวม 74,000 บาท

คาวัสดุอื่นๆ จํานวน 74,000              บาท

คาหนังสือพิมพรายวัน จํานวน 74,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพรายวันของเทศบาลตําบลหาดกรวด  และประจําที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบานหมูที่ 1-9



งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,955,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,065,900 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,065,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,060 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขฯ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 99,840 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงาน

    เทศบาล จํานวน 3 อัตรา

คาจางพนักงานจาง จํานวน 209,640 บาท

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 114,360 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจาง 

    ของกองสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินการ รวม 804,500 บาท

คาตอบแทน รวม 20,000 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ 

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานและลูกจางของเทศบาลที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนครั้งคราว

คาใชสอย รวม 784,500 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 719,500 บาท

    - คาใชจายในการรับวารสาร คาจางเหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

    - คาจางเหมาบุคคลภายนอกชวยงานดานการกําจัด การจัดเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฯลฯ จํานวน 240,000 บาท

    - คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยเปนรายเดือนอัตราตันละ 300 บาท จํานวน 469,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง คาบริหารและคาใชจายอื่นซึ่ง

    จําเปนตองจาย เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานเย่ียมชม หรือ

    ทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ไดแกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนการฝกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 

    พนักงานจางและลูกจาง คาของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล คาสินไหมทดแทน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เปนตน

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ สิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหาย

งบลงทุน รวม 85,000 บาท

คาครุภัณฑ รวม 85,000 บาท

ครุภัณฑอื่น จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนยุงชนิดสะพายหลัง 1 เครื่อง  มีลักษณะดังน้ี

    - เครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็กทํางานดวยเครื่องยนตเบนซิน แบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวด่ิง

    '- ระบายความรอนดวยอากาศ มีระบบกันสะเทือนของเครื่องยนต

    '- ระบบสตารทเครื่องยนตแบบกระตุก และแบบจุดระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส

    '- หัวพนควบคุมอัตราการไหลของนํ้ายาอยูภายนอกหัวฉีด ปรับอัตราการไหลได 3 ระดับ 

    '- ชุดหัวฉีดทําจากสแตนเลส ทนทานตอสารเคมีโดยมีจานเหว่ียงกระจายนํ้ายาที่ความเร็วรอบมากกวา 20,000 รอบ/นาที

    - ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตไดมีคา VMD ของเม็ดนํ้ายานอยกวา 30 ไมครอน

    '- ถังบรรจุนํ้ายาขนาด 12 ลิตร ผลิตดวยวัสดุช้ันเย่ียม ทนตอการกัดกรอนของนํ้ายาเคมี และแสงแดดไดเปนอยางดี

    '- ถังบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอนสูง

    '- ผานการรับรอง และทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

    '- มีคูมืออะไหล และเครื่องมือประจําเครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 1 เครื่อง  พิมพขาวดํา 27 แผน/นาที พิมพสี 15 แผน/นาที  



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 971,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 871,000 บาท

คาใชสอย รวม 95,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 25,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก  

    โรคไขหวัด 2009 รวมถึงโรคติดตออื่นๆ และกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน

    วิทยากร คาใชจายอื่นๆ เปนตน

โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนตําบลหาดกรวด จํานวน 30,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย โครงการสงเสริมสุขภาพงานอนามัยแม

    และเด็ก โครงการสงเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ โครงการเย่ียมบานประสานสุขภาพกายใจ โครงการพัฒนาเครือขายดาน

    สาธารณสุข  โครงการคุมครองผูบริโภค โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย โครงการอบรมผู

    ประกอบการรานขายของชํา โครงการพัฒนาเครือขายดานสุขภาพ โครงการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร และ

    กลุมเสี่ยง และงานสงเสริมสุขภาพอื่นๆ เพื่อจายเปน คาจัดวัสดุ อุปกรณคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่นๆฯลฯ เปนตน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

    สาธารณสุขมูลฐาน คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่นๆ เปนตน

โครงการอบรมแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมในการอบรม ประชุมวิชาการและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพประชาชนตําบล

    หาดกรวดในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว คาจัดหาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากรคาใชจายอื่นๆ เปนตน

คาวัสดุ รวม 776,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาทรายอเบท นํ้ายาเคมีกําจัดยุงลาย วัคซีน คายาและเวชภัณฑ ฯลฯ เปนตน

วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 626,000 บาท

    เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต เครื่องยนตตางๆ ตลอดจนใชในการกําจัดสัตวพาหนะนําโรคไดแก 

    ยุง แมลงวัน ฯลฯ เปนตน



งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

อุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจการอันเปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 10,000 บาท

     โครงการชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ HIV อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 90,000 บาท

    เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมุลฐาน หมูละ 10,000 บาท ในพื้นที่สถานีอนามัย 

    - รพ.สต.หาดกรวด  จํานวน  6  หมูบาน  จํานวน  60,000 บาท

    - รพ.สต.บานทา  จํานวน 3  หมูบาน  จํานวน  30,000 บาท



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 299,000 บาท

งบลงทุน รวม 299,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 239,000 บาท

อาคารตางๆ

กอสรางบานที่อยูอาศัย ใหผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจนตามโครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน

จํานวน 239,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากอสรางบานที่อยูอาศัย ใหผูดอยโอกาส ผูยากไรและผูยากจนตามโครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน

    ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง

    การบริหาร และการจัดการของเทศบาล แนวทางการสงเสริมความรู ความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และ

    การปกครอง การมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับเอกชน หนาที่ 90

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุนที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสวนราชการ (สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อดําเนินการตามโครงการบรรเทาทุกขและชวย เหลือผูประสบภัย และผูดอยโอกาสของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ

อุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองการศึกษา) จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อดําเนินการตามโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 สวน อปท. สมทบ 1 สวน  

    และรัฐบาล 1 สวน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่ มท. 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 

    20  สิงหาคม  2553

แผนงานสังคมสงเคราะห



งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน รวม 80,300 บาท

งบดําเนินการ รวม 80,300 บาท

คาใชสอย รวม 80,300 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการประชุมสัญจร ประชาคมหมูบานและตําบล จํานวน 25,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุ เอกสาร คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ

    จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและตําบลและการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

โครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนหรือ

ทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืม คาวัสดุ เอกสาร คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียงและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการ

    จัดการประชุมสัญจร ประชุมประชาคมระดับหมูบาน ระดับตําบลและการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตย

    ของชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4 / ว 856 ลงวันที่  12 มีนาคม 2553

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC ( Area Based Collaborative Research)

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาแบบบันทึกครัวเรือน  คาเอกสาร  คาอาหารวาง คาอาหารและเครื่องด่ืม 

    คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของและจําเปนในโครงการ โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการตามหนังสือ

    กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0891.4 / ว 893  ลงวันที่  30  มีนาคม  2555

คาใชจายโครงการสงเสริมการอบรมอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด

จํานวน 35,300 บาท

    เพื่อจายเปนคาชดใชเงินกองทุนในการสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด (หมูบานละ 

    100,000 บาท) ตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0318/ว 2999 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง กําหนด

    แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาชีพของหมูบานในเขตสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 205,000 บาท

คาใชสอย รวม 205,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน (สํานักปลัด) จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อใชจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร คาอาหารและคาเครื่องด่ืม คาปายผาประชาสัมพันธ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



    คาปายไวนิล ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในโครงการ  โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด (สํานักปลัด)

จํานวน 150,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินงานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ทต.หาดกรวด เชน

    คาใชจายการจัดเวทีประชาคมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขจุดตรวจ

    ยาเสพติด การจัดกลไกเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบานและชุมชน โดยการจัดระบบเปนกลุมๆ คุมในหมูบาน

    การจัดต้ัง หรืออยูเวรยาม เพื่อเฝาระวังยาเสพติด กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติดฯลฯ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่

    มท 0810.3/ว1001 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550

โครงการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี หมูบาน/ตําบล (กองการศึกษา) จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการสงเสริมกิจกรรมชุมชนสตรี หมูที่ 1-9 สําหรับจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ

    คาตอบแทนวิทยากร คาทัศนศึกษาดูงาน คาใชจายอื่น ที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินการตามโครงการฯ  

โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรม/กลุมผูสูงอายุ  คนพิการ ผูปวยเอดส (กองการศึกษา)

จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ เปนตน ใหแกกลุมผูสูงอายุ 

    ผูพิการ และผูปวยเอดส

โครงการสงเสริมและฝกอาชีพของกลุมอาชีพ/กลุมวิสาหกิจชุมชน หมูที่ 1-9 (กองการศึกษา)

จํานวน 20,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการสงเสริมและฝกอาชีพ  ของกลุมอาชีพ /กลุมวิสาหกิจ หมูที่ 1-9  

    เทศบาลตําบลหาดกรวด  สําหรับจัดเปนศูนยการแสดงสินคาประจําตําบล   คาวัสดุอุปกรณประจําศูนยฯ รวมถึงคาใชจาย

    อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการจัดทําโครงการฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 45,000 บาท

    1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถในกิจกรรมตางๆ

     - โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จํานวน 15,000 บาท

     - โครงการจัดระเบียบสังคมอําเภอเมืองอุตรดิตถ จํานวน 20,000 บาท

     - โครงการฝกอบรมและพัฒนาลูกเสือชาวบานอําเภอเมืองอุตรดิตถ จํานวน 10,000 บาท



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 163,900 บาท

งบดําเนินการ รวม 163,900 บาท

คาใชสอย รวม 163,900 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน จํานวน 153,900 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการจัดการแขงขันกีฬาข้ันพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชนสําหรับเด็กเยาวชน 

    และประชาชน ทั้งกีฬาสากล กีฬาพื้นบาน เชนโครงการกีฬาเทศบาลตําบลหาดกรวดตานยาเสพติด โครงการแขงขันฟุตบอล  

    ฟุตซอล  เปตอง  วอลเลยบอล  วอลเลยบอลชายหาด เซปกตะกรอ ฯลฯ  โครงการเดินว่ิง เพื่อสุขภาพ โครงการแขงขันกีฬา

    พื้นบานฯลฯ เปนตน รวมถึงคาใชจายรายการอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ  โดยจัดสงนักกีฬาเขารวม

    การแขงขัน เชน ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลยบอลชายหาด เปตอง เซปกตะกรอ กรีฑา แบดมินตัน 

    บาสเกตบอล และกีฬาอื่น ๆ  โดยสงทีมนักกีฬาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬาที่ทางการกีฬาแหง

    ประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาสํานักพัฒนาการกีฬาและ

    นันทนาการ  หรือหนวยงานทั้งภาครัฐ  เอกชนดําเนินการจัดข้ึน รวมถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปน 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 299,100 บาท

งบดําเนินการ รวม 299,100 บาท

คาใชสอย รวม 299,100 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการสงเสริมงานศาสนา ประเพณี   และวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 296,100 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมและดําเนินการโครงการสงเสริมงานศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรมทองถ่ินรวมถึง

    คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมโครงการฯ  ประกอบดวย  งานประเพณีสงกรานต  งานประเพณีลอยกระทง 

    งานวันเขาพรรษา งานประเพณีบวชนาคสามัคคี งานวันข้ึนปใหม งานทําบุญสลากภัต งานทําบุญตักบาตรเทโว และกิจกรรม

    อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินฯลฯเปนตน

โครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําและดําเนินการโครงการศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเรียนรูแกนักเรียน

    ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลหาดกรวด รวมถึงคาใชจายอื่นๆ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



    ที่เกี่ยวของและจําเปนในการจัดทําโครงการฯ  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถในการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ประกอบดวย

    - โครงการจัดงานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ จํานวน  25,000 บาท

    - โครงการงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  25,000 บาท



งานสงเสริมการเกษตร รวม 2,058,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,520,220 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,520,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 374,220 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลของกองสงเสริมการเกษตรพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน2อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 102,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตางๆ และเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานเทศบาล 

    ของกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 2  อัตรา

คาจางพนักงานจาง จํานวน 633,240 บาท

   เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 9   อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 410,760 บาท

    เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจาง

    กองสงเสริมการเกษตร จํานวน  9  อัตรา

งบดําเนินการ รวม 521,300 บาท

คาตอบแทน รวม 44,800 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 6,000 บาท

    เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจางประจําและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

เงินคาเชาบาน จํานวน 28,800 บาท

    เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาใชสอย รวม 473,500 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 19,000 บาท

    - คารับวารสาร คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาทําบัตรเกษตรกร คาทําปายศูนยฯ คาจางเหมาบริการคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ

       จํานวน 2,000 บาท

แผนงานการเกษตร



    - คาจางเหมาบุคคลภายนอกทําแผงประตูเปด - ปดนํ้า ขนาดกวาง 30 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร ความหนา 1/4

      เพื่อเปด - ปด นํ้าเขานาของเกษตรกร ที่ใชนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาบานซานและสถานีสูบนํ้าดวยพลังงาน

      บานทับใหม จํานวน 17,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง คาบริหารและคาใชจายอื่นซึ่ง

    จําเปนตองจาย เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม หรือทัศนศึกษา

    ดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนการฝกอบรมสัมมนาของพนักงาน

    เทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา ผูบริหารและสมาชิกสภา คาของขวัญของรางวัลเงินรางวัล คาสินไหมทดแทน 

    คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ เปนตน

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวน 60,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาพันธุพืช คาตอบแทนวิทยากร คาทัศนศึกษาดูงาน คาใชจายในการอบรมคาใชจายอื่น ๆ

    ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียง ไดแก โครงการอบรมปรับทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพของเกษตรกร , โครงการปลูกพืชสมุนไพรไลแมลง ,

    โครงการสงเสริมการฝกอาชีพดานการเกษตรกลุมยุวเกษตร,โครงการผลิตสารชีวภัณฑ , โครงการศูนยเรียนรูชุมชนปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการรณรงคปองกันกําจัดหอยเชอรี่, โครงการสงเสริมการผลิตปุยหมักอินทรีย โครงการสงเสริม

    การผลิตสารชีวภัณฑ, โครงการประกวดแปลงเกษตรดีเดน, โครงการทดสอบสารชีวภัณฑ ฯลฯ เปนตน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาพันธุพืช คาใชจายในการฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร  คาทัศนศึกษาดูงานคาใชจายอื่นๆ 

    ไดแก โครงการปลูกมะนาว โครงการปลูกไผ โครงการปลูกมะละกอ โครงการปลูกผักพื้นบาน โครงการปลูกนอยหนาฯลฯ 

    เปนตน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ พันธุสัตว คาใชจายในการฝกอบรม คาตอบแทนวิทยา คาทัศนศึกษาดูงานคาใชจายอื่น ๆ  

    ไดแก การสงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไกพื้นเมืองบานเขาตอง , โครงการเลี้ยงโคเน้ือ , โครงการเลี้ยงหมูหลุม , โครงการ

    เลี้ยงเปดหลุม ฯลฯ  เปนตน 



โครงการสงเสริมสนับสนุนการประมง จํานวน 5,000            บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาพันธุสัตวนํ้า  คาใชจายในการฝกอบรม คาทัศนศึกษาดูงาน คาวิทยาการ คาใชจายอื่น ๆ 

    ไดแก โครงการประมงหมูบาน , โครงการประมงผูสูงอายุ , โครงการเลี้ยงปลาในนาขาว ฯลฯ  เปนตน 

โครงการพัฒนาการสงเสริมการทําเกษตรปลอดสารและโครงการเกษตรอินทรีย  จํานวน 50,000          บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทําเกษตรปลอดสาร และการ

    เกษตรอินทรีย  ไดแก  โครงการอบรมเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล , โครงการอบรมการปลูกผักอินทรีย  ,โครงการ

    ปลูกขาวอินทรีย ,โครงการปลูกผักอินทรีย ,โครงการปลูกไมผลอินทรีย ,โครงการจัดงานเกษตรอินทรียและของดีหาดกรวด 

    โครงการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรียที่ยอยสลายได  ฯลฯ  เปนตน 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 314,500        บาท

    เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑ สิ่งกอสรางหรือทรัพยสินอื่น ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย

คาวัสดุ รวม 3,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 3,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ  เปนตน

งบลงทุน รวม 17,400 บาท

คาครุภัณฑ รวม 17,400 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ้นเตอร Printer) จํานวน 1 เครื่อง  พิมพขาวดํา 27 แผน / นาที พิมพสี15 แผน/นาที

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 6,900 บาท

    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาซี  จํานวน  3 ตัว

ครุภัณฑโรงงาน จํานวน 5,500 บาท

    เพื่อจายเปนคาเครื่องเจียแบบมือถือ  ขนาด 5 น้ิว  จํานวน 1 ตัว



งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 15,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 15,000 บาท

คาใชสอย รวม 15,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาพันธุพืช คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม คาปฏิบัติดูแลบํารุง

    รักษาที่เกี่ยวกับการสรางสวนหยอม ปรับภูมิทัศน ปลูกไมดอกไมประดับ ไมยืนตนถาวรในการจัดสรางสถานที่ผักผอนเพิ่ม

    พื้นที่สีเขียวในชุมชนลดภาวะโลกรอน ไดแก โครงการ "รวมใจภักด์ิปลกมเหสักขสักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จ

    พระเจาอยูหัว" โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,

    โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ ,โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําร,ิ โครงการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร 

    ฯลฯ เปนตน



งานกิจการประปา รวม 1,658,000 บาท

งบดําเนินการ รวม 1,658,000 บาท

คาใชสอย รวม 303,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาผูควบคุมดูแลระบบการผลิตนํ้าประปาของกิจการประปา

คาจางเหมาการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยางนํ้า จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาจางเหมาการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยางนํ้าของกิจการประปา เทศบาลตําบลหาดกรวด

คาวัสดุ รวม 635,000 บาท

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่ใชในกิจการประปา

คาวัสดุกอสราง จํานวน 220,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตาง ๆ  เชน ทอนํ้า ทอ - ทาง ตาง ๆ เลื่อยตัดเหล็ก กรรไกรตัดทอพีวีซี  คีมชนิดตาง ๆ และ

    อุปกรณประปา มาตราวัดนํ้า เพื่อเปนการขยายทอเมนจายนํ้า ฯลฯ เปนตน

คาวัสดุอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาคลอรีน สารสม ทรายกรองนํ้า ปูนขาวเย็น วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ เปนตน

คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

    เพื่อจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นสําหรับรถจักรยานยนต รถยนต เครื่องยนตตาง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ  

คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน อุปกรณทําความสะอาดตาง ๆ ของกิจการประปา ฯลฯ เปนตน 

คาสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท

คาไฟฟา จํานวน 720,000 บาท

    เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชกับกิจการประปาของเทศบาล

แผนงานการพาณิชย



งบกลาง รวม 2,255,140 บาท

งบกลาง รวม 2,255,140 บาท

งบกลาง รวม 1,853,140 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 379,000        บาท

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 10 ของคาตอบแทน

    พนักงานจาง ที่เทศบาลจะตองจายใหแกพนักงานจางทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 60,000          บาท

    เพื่อจายปนคาใชจายในการใหการสงเคราะหแกผูติดเช้ือเอดสที่แพทยไดรับรอง และทําการวินิจฉัยแลว

เงินสํารองจาย จํานวน 919,140        บาท

    เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจําเปน เพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนอันเปนสวนราชการและชวยเหลือ

    ผูประสบภัย หรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งสํารองจายในหมวดรายจายตาง ๆ ซึ่งวงเงินไมพอใชระหวางปงบประมาณ 

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 195,000        บาท

    - เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสันนิบาตเทศบาลฯ โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 

      1/6  ของรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538  จํานวน 35,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช)ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหแกประชาชน

      ใหบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพแกประชาชน ฯลฯ เปนตน  จํานวน 160,000 บาท

เงินคาชําระหน้ีเงินตน จํานวน 231,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีเงินกูจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

เงินคาชําระดอกเบี้ย จํานวน 69,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบอัดทาย จํานวน 1 คัน

บําเหน็จ/บํานาญ รวม 402,000 บาท

เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. จํานวน 360,000        บาท

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 2 ของ

    ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ทั้งน้ีไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม และเงินที่มี

    ผูอุทิศให

เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบําเหน็จบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 12,000          บาท

    เพื่อจายใหแกพนักงานเทศบาลที่มิใชตําแหนงครูที่รับบําเหน็จบํานาญที่เทศบาลตําบลหาดกรวด จํานวน 1 ราย 

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

แผนงานงบกลาง



    เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จสําหรับลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานสูบนํ้า จํานวน 1 ราย



 
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดกรวด 
เรื่อง  ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

………………………………………………… 
  
  ตามที่ เทศบาลตําบลหาดกรวด เสนอร าง เทศบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป      
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหาดกรวด แลวมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ    
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๑              
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖  แลวนําสงนายอําเภอเมืองอุตรดิตถ เพื่อเสนอใหผูวาราชการ          
จังหวัดอุตรดิตถพิจารณาเห็นชอบ น้ัน  

 

บัดน้ี  ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ใหเทศบาลตําบลหาดกรวดประกาศบังคับใชตอไป ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ          
ที่ อต ๐๐๒๓.๔/๑๑๒๙๙   ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม    
และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖           
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑            
เทศบาลตําบลหาดกรวดจึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗          
ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เปนตนไป 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

                                                                                  
                                (ลงช่ือ)                                                                                         
        (นายสมัย   สายบุญสง) 
                                                               นายกเทศมนตรีตําบลหาดกรวด 

 
 
 


