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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,034,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้าซอยแยกบ้านใหม่

รวม

3,034,000

บาท

รวม

3,034,000

บาท

รวม

3,034,000
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จานวน

480,000

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 130
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.ความกว้างภายใน 0.30 เมตร ความยาวรวม 260 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล เป็นเงิน 480,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312 เป็นเงิน 480,000 บาท รหัสบัญชี 421000
(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 114 ลาดับ
ที่ 52)
โครงการก่อสร้างถนน ซอยนางชะม้อย ขาจันทร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 126
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.ความยาว 252 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เป็น
เงิน 670,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 00312 เป็นเงิน 670,000 บาท รหัสบัญชี 421000)(แผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561– 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 110 ลาดับที่ 16)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสุโขทัยเกสท์เฮ้าส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสุโขทัยเกสท์
เฮ้าส์ ขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 41 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 40,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้าที่ 110 ลาดับที่ 10)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ซอยบ้านตาลักษณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ซอยตาลักษณ์ความกว้างภาย
ใน 0.30 เมตรความยาวรวม 67 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เป็น
เงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน 00312 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 421000)(แผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561– 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 58 ลาดับที่ 15)
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จานวน

294,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ถนนนิกรเกษม จากเชิงสะพานพระแม่ย่าถึง
หน้าศาลากลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคสล. ถนนนิกรเกษมจากเชิงสะพาน
พระแม่ย่าถึงหน้าศาลากลางจังหวัดความกว้างภายใน 0.30 เมตร ความ
ยาวรวม 505 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 650,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 เป็นเงิน 650,000
บาท รหัสบัญชี 421000)(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 58 ลาดับที่ 13)

จานวน

650,000

บาท

โครงการยกระดับถนน ซอยเทศบาลดาริ 4 พร้อมวางท่อระบายน้า

จานวน

800,000

บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซอยตรงข้ามโกดังวังหิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.ซอยตรงข้ามโกดังวังหิน
ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 224 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาล เป็นเงิน 294,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561– 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้าที่ 59 ลาดับที่ 21)

เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนซอยเทศบาลดาริ 4พร้อมวางท่อระบาย
น้า 0.40 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เป็นเงิน 800,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 เป็นเงิน 800,000
รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้าที่ 110 ลาดับที่ 8)

