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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   13,883,480.-  บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารทั่วไป (00111)            รวม     8,507,400.- บาท 
งบบุคลากร (520000)              รวม    5,311,400.-    บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว          รวม    5,311,400.-    บาท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝุายการเมือง) (521000)         รวม    2,849,000.-    บาท 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)         จ านวน   726,000.-     บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200)  จ านวน   180,000.-บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี    

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)      จ านวน   180,000.-  บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) 
                                                                           จ านวน   207,500.-  บาท 

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)  
        จ านวน  1,555,500.-บาท 

     -  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
     -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   
     -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000) รวม  2,462,400.-  บาท  
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)   จ านวน 1,246,000.- บาท  
      -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝุายอ านวยการ ,บุคลากร  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 
จ านวน 6 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)  จ านวน     84,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่ 

พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในส านักปลัดเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน    218,400.- บาท  

     -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตาม
ระเบียบท่ีก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)   จ านวน    164,000.- บาท  
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในส านักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง 

ประจ าปี    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)   จ านวน    510,000.- บาท  

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในส านักปลัดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

6. เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)  จ านวน   240,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในส านัก

ปลัดเทศบาล     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบด าเนินงาน   (530000)     รวม      2,582,000.- บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   รวม 1,842,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน  (531000)  รวม     242,000.- บาท  

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)  
       จ านวน      100,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เงินรางวัล เงินท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว  หรือผู้ปฏิบัติราชการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน   20,000.- บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. ค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน    42,000.-   บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)    จ านวน     30,000.- บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล  และ

ลูกจ้างประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)    จ านวน      50,000.- บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)   รวม      950,000.- บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จ านวน    200,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์  ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อ

หนังสือราชกิจจานุเบกษา  ค่าจัดท าหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาล   ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าเบี้ยประกันหรือจ้างเหมาบริการหรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน    50,000.- บาท  
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของ เทศบาลหรือรับรองผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการ

เทศบาล  นิเทศ  ตรวจงาน   ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ ได้รับ แต่งตั้งตาม กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือ สั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
       จ านวน    600,000.- บาท 
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน   200,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   3.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง       จ านวน    300,000.- บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  3.3  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย      จ านวน     50,000.-  บาท  

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  3.4  โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล           จ านวน    50,000.-  บาท    

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)         จ านวน    100,000.- บาท 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ท่ีมีจ านวนวงเงินไม่เกิน   5,000.- บาท    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ  (533000)   รวม    650,000.- บ าท 
1.  ค่าวัสดุส านักงาน   (330100)   จ านวน   150,000.- บาท  
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ค่าปากกา  ดินสอ  กระดาษแฟกซ์   กระดาษไข  หมึกโรเนียว  

แฟูม  กระดาษคาร์บอน ภาพเขียน  ,  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์   พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ  
กระดานด า  กระดานไวท์บอร์ด  นาฬิกาตั้งหรือแขวน   แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร  จัดซื้อตู้โชว์โล่ที่
ส าคัญ  โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  ตู้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน หรืออ่ืน ๆ               ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

2.  ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (330200)   จ านวน      20,000.- บาท 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟูาส านักงาน ซ่อมแซมวิทยุประจ าที่ 

ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องสัญญาณเตือนภัย และวิทยุมือถือ  และอ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         

3.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   จ านวน      50,000.- บาท  
              -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ าดื่ม ไม้กวาด  น้ ายาล้างห้องน้ า  
ผงซักฟอก  แก้วน้ า คูลเลอร์  ถ้วยกาแฟ  หรืออ่ืนๆ เพื่อใช้ส าหรับส านักงานเทศบาลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

4.  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)    จ านวน     50,000.- บาท  
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของ

เทศบาล เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์  กระเบื้องหรืออ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
5.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  จ านวน     50,000.-   บาท 
     -  เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่ส าหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น ยางใน  ยางนอก  

แบตเตอรี่ ไขขวง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์  ตลับ
ลูกปืน  น้ ามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์ม
กรองแสงเข็มขัดนิรภัย  หรืออ่ืนๆ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

6.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 330800)  จ านวน    200,000.-   บาท 
     -  เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง น้ ามันดีเชล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันจารบี 

น้ ามันเครื่องฯลฯ  ส าหรับรถยนต์  เทศบาล  และรถจักรยานยนต์ หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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7.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ( 331100)  จ านวน     30,000.- บาท  
     -  เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์  จัดท าปูาย โฆษณาประชาสัมพันธ์  จัดท าแผ่นพับ  พู่กัน  สี  

รูปถ่ายที่มาจากการล้าง อัด ขยาย  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปหรืออ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         
8.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ( 331400)   จ านวน    100,000.- บาท  
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์  หัวพิมพ์แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  หมึกเครื่องถ่าย

เอกสาร  หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม  740,000.- บาท  
ประเภทรายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค  (534000)  รวม  740,000.- บาท  
1. ค่าไฟฟูา (340100)    จ านวน   550,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในส านักงานเทศบาลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าน้ าประปา (340200)    จ านวน   50,000.- บาท  
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานเทศบาลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)   จ านวน    50,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ส านักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่   
และเพื่อบริการประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)   จ านวน    40,000.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธนาณัติ 
บริการส่งเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5.  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จ านวน    50,000.- บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า

สื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และการสื่อสารอื่น ๆ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน  (540000)      รวม   419,000.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   419,000.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  (541000)     รวม   419,000.- บาท  

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  (410600)    จ านวน   200,000.- บาท  
1. ค่าเครื่องขยายเสียง       จ านวน   100,000.- บาท  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  ส าหรับ
ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงห้องประชุมเทศบาลฯ  เช่น 

1. เพาเวอร์แอมป์  จ านวน 1  เครื่อง 
2. ตู้ล าโพง  จ านวน 2 คู่ 



74 
3. เครื่องผสมสัญญาณ (มิกเซอร)์ จ านวน 1  เครื่อง 
4. คอมเพรสเซอร์ควบคุมเสียง  จ านวน 1  เครื่อง 
5. เครื่องอิควอไลเซอร์ (ใช้ส าหรับแต่งเสียง) จ านวน 1  เครื่อง 
6. ไมค์ลอยผู้ร่วมประชุม (1 ชุด  มีตัวลูก 4 ตัว)  จ านวน  3  ชุด 
7. ปลั๊กไฟ   จ านวน 1 ชุด 
8. ตู้เล็ก     จ านวน  1 ใบ 
9. สายสัญญาณพร้อมสายล าโพง  จ านวน  1  ชุด 
และอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

       - (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
บุคลากรและบริการประชาชน)  ข้อที่  28  หน้า  149 

2. ค่าโทรทัศน์วงจรปิด     จ านวน  100,000.- บาท  
     -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV) จ านวน  1  ชุด  ติดตั้ง  ณ  

ส านักงานเทศบาลฯ เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  

       - (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม แนวทางการพัฒนา  5.6 สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  ข้อที่  13  หน้า  139 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (411600)   จ านวน   19,000.- บาท  
1.  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน   19,000.- บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

       ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยดังนี้ 
     คุณลักษณะพื้นฐาน  

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก (2 core)  ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz   จ านวน 1 หน่วย  

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
   -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB  จ านวน   

   1  หน่วย  
                   -   มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว  

-   มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-   มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า        
   1  ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  (802.11b, g, n)  และ Bluetooth 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่

น้อยกว่า  512  MB  
- เมาส์  USB  ชนิด  Optical  มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง 
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- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน 
- มี USB  3.0  ไม่น้อยกว่า  1  Port  และ  USB  2.0  ไม่น้อยกว่า  2  Port   
- แสดงหมายเลข  Serial  Number  ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์  

หรือในไบออส  (Bios)  โดยใน  Bios  แสดง  Serial  Number  เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง  
หรือสามารถเปิดดูในโปรแกรมของ  Bios  ได้ 

- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8  
มีนาคม 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2556 

 - (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)  ยุทธศาสตร์  5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ บุคลากรและบริการประชาชน)  ข้อที่  30   หน้า 150 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800) จ านวน 200,000.- บาท 
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ ที่ช ารุดให้ใช้ได้ดี ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม        17o,000.- บาท  
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)    รวม     17o,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จ านวน     170,000.-  บาท  
1.   อุดหนุนด าเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี  2557  จ านวน 10,000.- บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนด าเนินการศูนย์ประสานและบริการ ข้อมูลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย  ประจ าปี  2557  ให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบ  
ปีงบประมาณ  2557                                                    จ านวน      30,000.-  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบ  ปีงบประมาณ  2557  ให้กับอ าเภอศรีสัชนาลัย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  อุดหนุนโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด   ปีงบประมาณ  2557        
               จ านวน      30,000.-  บาท 
                -  อุดหนุนโครงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ปีงบประมาณ  2557  ให้กับอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 4.  อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ส านักทะเบียนอ าเภอศรีสัชนาลัย 

        จ านวน   100,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ส านักทะเบียนอ าเภอศรีสัชนาลัย 

ให้กับอ าเภอศรีสัชนาลัย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งบรายจ่ายอ่ืน   (550000)         รวม     25,000.-  บาท 
หมวดรายจ่ายอ่ืน       
รายจ่ายอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง  (551000) 
          รวม      25,000.-   บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้างประเมินผลฯ (510100)         จ านวน      25,000.-  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลหาดเสี้ยว และอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (๐๐๑๑2)     รวม     1,681,800.-  บาท 
งบบุคลากร  (52๐๐๐๐)                       รวม    996,800.-   บาท 

ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)       จ านวน    996,800.-   บาท 
          ๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)         จ านวน    695,000.-   บาท     
                -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงานหัวหน้าฝุายแผนและงบประมาณ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นิติกร  จ านวน  4  
อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
           ๒.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงาน  (๒๒๐๒๐๐)        จ านวน     40,000.-    บาท 
               -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ  ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายในกองวิชาการและแผนงาน  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ๓.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐๓๐๐)                 จ านวน      42,000.-   บาท 
       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  ๑  อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   
  4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (๒๒๐๖๐๐)        จ านวน    156,800.-   บาท            
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่     
ในกองวิชาการและแผนงาน  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน  1  อัตรา , ต าแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จ านวน  ๑  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  5.  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ของพนักงานจ้าง  (๒๒๐๗๐๐)      จ านวน      63,๐๐๐.-  บาท            
                -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการ
และแผนงานต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน  1  อัตรา , ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   
จ านวน  ๑  อัตรา        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 
งบด าเนินงาน  (5๓๐๐๐๐)               รวม    655,000.-   บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     รวม    655,000.-   บาท 

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน  (5๓๑๐๐๐)        จ านวน      84,000.-   บาท 
 1.  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (๓๑๐๕๐๐)        จ านวน        4,๐๐๐.-   บาท      
               - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
 2.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (๓๑๐๖๐๐)        จ านวน      8๐,๐๐๐.-   บาท      
               -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย  (5๓๒๐๐๐๐)        จ านวน    431,000.-   บาท 
 ๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)        จ านวน    3๐๐,๐๐๐.-   บาท              
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร   และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก    แผนพัฒนาเทศบาล      
 เทศบัญญัติ  แผนปฏิบัติการ    ค่าจัดท าวารสาร  งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อ่ืน  ๆ   ที่จ าเป็นต่อ
กิจการของเทศบาล   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน   จ้างเหมาวางระบบ
อินเตอร์เน็ต  หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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๒.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (๓๒๐๒๐๐)   จ านวน    20,๐๐๐.-   บาท 

  -   เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ ยว 
,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ    คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  และอ่ืน ๆ  หรือคณะกรรมการ   
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่เทศบาล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

3.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (๓๒๐๓๐๐)    
ตั้งไว้  91,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็น          
      3.๑  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   3๐,๐๐๐.-   บาท     

     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการไปฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      3.๒  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต   จ านวน   2๐,๐๐๐.-   บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      3.3  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน        จ านวน   2๐,๐๐๐.-   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    จ านวน    16,34๐.-   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน      3,66๐.-   บาท 

     3.4  สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  การพัฒนาผู้น าชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการหรืออ่ืนๆ  เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาเทศบาล      จ านวน   21,000.-   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

4.  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (๓๒๐๔๐๐)   จ านวน   ๒0,๐๐๐.-   บาท 
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  ได้แก่  เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  กล้องถ่ายรูป  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประเภทรายจ่าย   ค่าวัสดุ  (5๓๓๐๐๐)    จ านวน  140,๐๐๐.-   บาท 

๑.  วัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)     จ านวน    ๕๐,๐๐๐.-   บาท 
                -  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา   เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  เป็นต้น     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
          ๒.  วัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)     จ านวน   ๕๐,๐๐๐.-   บาท      
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง  ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

๓.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน    40,๐๐๐.-   บาท     
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์  จัดท าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์  จัดท าแผ่นพับ  พู่กัน  
สี  รูปถ่ายท่ีมาจากการล้าง  อัดขยายจากกล้องดิจิตอล  วีดีทัศน์  เมมโมรี่การ์ด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
เลนส์ซูม  เอกสารเผยแพร่ต่างๆ  และอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบลงทุน  (540000)              รวม       30,00๐.-    บาท      
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             รวม        30,00๐.-    บาท 
 ค่าครุภัณฑ์    (๕๔๑๐๐๐)                                              รวม       30,00๐.-    บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ   (๔๑๐6๐๐)     จ านวน       20,00๐.-    บาท 
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์  1  ชุด ดังรายการต่อไปนี้ 
  1) จัดซื้อไมโครโฟน  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 
   -  Impedance (at 1 KHz)   500  โอมห์ + -30% 
   -  Sensitivity (Odb=1vipa at 1 KHz)   -54 + -3db 
   -  pattern :   Unidirecttionnal 
   -  Frequency  Response    50Hz – 13Khz 
  2) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 
   -  Model  PCE – 335s – 350w 
   -  DIMENSIONS: WxHxDimm   482x135x490mm 
  3) จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 
   -  Applicable power supply :  AC 110-250V 50/60 Hz 
   -  Power consumption :  ≤ 10w 
   -  Input :  Mic two input jack 
   -  Output :  Analog Audio Output 2.0 Chanel Output 

-  Video  Output  :  1.0+0.2Vp-p 75  
   -  Component Video Output (Y Cp Cr) : Y: 1.0 V(p-p) (75 ), Cb/Cr:  
      0.7 V(p-p) (75  ) 
   -  frequency  :  20Hz – 20KHz (+1 dB) 
   -  signal-to-noise ratio  :  ≥ 100 dB 
   -  Audio dynamic range  :   ≥ 85 dB  
   -  Audio  Output  (analog  audio)  :  2.0 (+0.2) (-1.0) Vrms 
  4)  จัดซื้อสายไฟอ่อน  ANT  (แอนท)์ VFF2*2.5  ยาว  100  ม.  
               ฯลฯ 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

( อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี  พ.ศ.2557 – 2559 )   ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   แนวทาง   5.2   จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่   บุคลากร  และบริการประชาชน)  ข้อที่  45  หน้า  154 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   (๔๑๐7๐๐)  จ านวน     10,00๐.-    บาท 
     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  1  ชุด  โดยมีคุณสมบัติ    

ไม่น้อยกว่า 
-  HD Video Codec  MPEG4-AVC/H.264 
-  SD Video Codec  MPEG2-PS 
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-  Media Storage  Memory  Stick PRO Duo (Mark 2) , Memory Stick PRO-HG 

Duo , Memory Stick XC-HG 
-  Type  “Exmor R ” CMOS Sensor 
-  Maximum Still Image Resolution (Photo Mode) 8.9 megapixel 16:9 

(3984x2240) 
-  LCD Screen Size & Type 2.7″  Clear  Photo  LCD™  display  (230K dots/Wide 

16:9) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

( อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี  (พ.ศ.2557 – 2559 )   ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   แนวทาง   5.2   จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่   บุคลากร  และบริการประชาชน)  ข้อที่  61  หน้า  160 
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งานบริหารงานคลัง (00113)   ตั้งไว้  3,694,280.- บาท 
งบบุคลากร (520000)              รวม    2,209,280.-   บาท 
 ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน (ฝุายประจ า) (522000)    จ านวน    2,209,280.-   บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)      จ านวน     1,046,640.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  5  อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)    จ านวน 50,000.-   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิ์
ได้รับตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน         42,000.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจ า

ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  1  อัตรา     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)     จ านวน       796,440.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่

ในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย์สิน 
จ านวน 1 อัตรา งานการเงินและบัญชี  จ านวน 2 อัตรา งานคลัง จ านวน 1 อัตรา งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 4  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)    จ านวน       274,200.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่ในงาน

ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จ านวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน 1 
อัตรา งานการเงินและบัญชี  จ านวน 2 อัตรา งานคลัง จ านวน 1 อัตรา งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 4  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบด าเนินงาน (530000)  รวม    1,420,000.-   บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ        รวม     1,400,000.-    บาท 

ประเภทรายจ่าย   ค่าตอบแทน (531000)     จ านวน    335,000.-  บาท     เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)  

       จ านวน        40,000.-     บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

และควบคุมงาน  ในอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) จ านวน     30,000.-   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างท่ีได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าเช่าบ้าน (310400)    จ านวน         55,000.-    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)           จ านวน     10,000.-    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล      ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ

ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  จ านวน   200,000.- บาท  

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย  (532000 )   จ านวน   700,000.-  บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน   400,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300) 

จ านวน    250,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
       2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน    150,000.-  บาท 
  -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      2.2  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน  100,000.-  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่นการถ่าย
เอกสารระวางท่ีดิน การคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพี่อน ารูปแปลงที่ดินเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน การจัดท าแผนที่แม่บท การจัดท าข้อมูลรายละเอียดประจ าแปลงที่ดิน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ รวมทั้งการจ้างเหมาบุคลากรและอ่ืน ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)    จ านวน     50,000.-  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  โต๊ะ  เก้าอ้ี  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ  (533000)    จ านวน    365,000.-  บาท 

1. วัสดุส านักงาน (330100)      จ านวน   200,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ แฟูมเก็บเอกสาร  สมุดบัญชีต่าง ๆ กระดาษ  

ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   จ านวน      5,000.-   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   (330800)   จ านวน    50,000.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบ็นซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   (331100)   จ านวน    10,000.-   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  โฟม  พู่กัน  สี  
รูปภาพที่มาจากการล้าง  อัด  ขยาย  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  และอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

5. วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    จ านวน   100,000.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)     รวม  20,000.-     บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค  (534000)             รวม  20,000.-     บาท 

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   (340500)  ตั้งไว้     20,000.-     บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ  และให้

หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
งบลงทุน          รวม      45,00๐.-     บาท      
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               รวม       45,00๐.-     บาท 
 ค่าครุภัณฑ์    (๕๔๑๐๐๐)                                                รวม      45,00๐.-     บาท 

ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)             จ านวน      45,000.-     บาท 
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน   

1  ชุด ๆ ละ  27,000.- บาท  เป็นเงิน  27,000.-  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORP) ที่มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 

หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit  Ethernet  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่

น้อยกว่า  512  MB  
- เมาส์  USB  ชนิด  Optical  มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง 
- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  Windows XP  หรือ  Windows7  อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือสูงกว่า บันทึกอยู่ในแผ่น CD และ Hard Disk พร้อมคู่มือฉบับจริง จ านวน 1ชุด 
- มี USB  3.0  ไม่น้อยกว่า  1  Port  และ  USB  2.0  ไม่น้อยกว่า  2  Port   
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- แสดงหมายเลข  Serial  Number  ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือในไบออส  (Bios)  โดยใน  Bios  แสดง  Serial  Number  เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง  
หรือสามารถเปิดดูในโปรแกรมของ  Bios  ได้ 

- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 

2) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  ราคา 18,000.- 
บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600×600dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มี Interfece ไม่น้อยกว่า 1×Parallel หรือ 1×USB 2.0  
- มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กว่า 250 แผ่น 
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี 
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8  

มีนาคม 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี 2556 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากรและการ
บริการประชาชน  ข้อที่  30  หน้า  150 
     

งบเงินอุดหนุน    (560000)    รวม      2o,000.- บาท  
 หมวดเงินอุดหนุน  (561000)    รวม   2o,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100)จ านวน 20,000.- บาท  
1. อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง          จ านวน      20,000.-     บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อเป็น
ผู้ด าเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้อที่ 75501/ 212  ลงวันที่   15  กรกฎาคม  2556  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
  
 


