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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   10,296,440.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) รวม     1,850,200.- บาท  
งบบุคลากร (520000)     รวม   710,000.- บาท  
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว  รวม   710,000.- บา ท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) จ านวน   710,000.-  บาท  

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)   จ านวน   380,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)   จ านวน     42,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)   จ านวน   164,160.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่   ผู้ช่วย

นักวิชาการศึกษา จ านวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)  จ านวน   123,840.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักจ้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบด าเนินงาน  (530000)     รวม   1, 067,000.- บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ      รวม      1,000,000.- บาท  
 ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทน  (531000)   จ านวน        5,000.- บาท  

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   จ านวน        5,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ

ข้าราชการบ านาญ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย  (532000)    จ านวน    695,000.- บาท  
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   จ านวน    500,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและ
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน   20,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  หรือรับรอง        ผู้

ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล  นิเทศ  ตรวจงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)   จ านวน   160,000.- บาท  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จ านวน   160,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ลงทะเบียนประชุม  อบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ     ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

4. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400)  จ านวน   15,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)   จ านวน  300,000.- บาท  
1. วัสดุส านักงาน (33010)    จ านวน    70,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง      ตรา
ยาง  แฟ้ม  กระดานไวท์บอร์ด  หมึก  หรือวัสดุส านักงานอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

2. วัสดุไฟฟ้า (330200)    จ านวน   10,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จ าเป็นของกองการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออ่ืน ๆ      ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   จ านวน   40,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  หรืออ่ืน ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. วัสดุก่อสร้าง (330600)    จ านวน   70,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  จัดท า

สนามกีฬาในชุมชน  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. วัสดุการเกษตร (331000)    จ านวน   20,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พันธุ์พืช  กระถาง  ต้นไม้  
ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  หรืออ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นของการเกษตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)   จ านวน   50,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดท าแผ่นพับ 

ประชาสัมพันธ์  อัดขยายจากกล้องดิจิตอล  ถ่านกล้องถ่ายภาพ  การลงนามถวายพระพร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   จ านวน   40,000.-    บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD , หมึกพิมพ์ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม     67,000.- บาท  
ประเภทรายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค  (534000)      จ านวน         67,000.- บาท  
1. ค่าไฟฟ้า (340100)        จ านวน      5 ,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า  และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าน้ าประปา (340200)   จ านวน         50,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า  และศูนย์

ข้อมูลการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (340500)  จ านวน   12,000.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายส่ือสารอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบลงทุน      รวม       73,200.- บาท  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม            73,200.- บาท 
 ค่าครุภัณฑ์   (541000)  รวม            73,200.- บาท  

1. ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) จ านวน        23,200.- บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้ 
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จ านวน 19,000.- บาท  

รายละเอียดดังนี้ 
-   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 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า           
    1 ช่อง  

  -   สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
-   มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย   
    กว่า  512  MB  
- เมาส์  USB  ชนิด  Optical  มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง 
- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน 
- มี USB  3.0  ไม่น้อยกว่า  1  Port  และ  USB  2.0  ไม่น้อยกว่า  2  Port   
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- แสดงหมายเลข  Serial  Number  ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือ
ในไบออส  (Bios)  โดยใน  Bios  แสดง  Serial  Number  เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง  หรือ
สามารถเปิดดูในโปรแกรมของ  Bios  ได้ 

- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน        4,200.-    บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

-   เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง   
    เดียวกัน  

  -   ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) (ชนิดฉีดหมึกเติม) 
  -   มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
  -   มีความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  
  -   มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที  
  -   สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้  
  -   มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi  
  -   มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
  -   สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
  -   สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 ส าเนา  
  -   สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
  -   สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
      100 แผ่น 

- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที่  18  
มีนาคม  2556  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปี  2556  
  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่  บุคลากร  และบริการประชาชน ข้อ  30 หน้า 150)  

2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)  ตั้งไว้   50,000.- บาท  
      -  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  หรืออ่ืน ๆ  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   ท่ีมีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)        รวม     8,386,240.- บาท  
งบด าเนินงาน   (530000)        รวม     3,938,240.- บาท  

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                               รวม        3,938,240.- บาท  
ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย   (532000)  จ านวน          100,000.- บาท  
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)  

 จ านวน         100,000.-      บาท   
 1. 1  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน          100,000.- บาท  

-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    จ านวน      3,838,240.- บาท  
1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)    จ านวน      2,494,240.- บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ และโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล จ านวน 2 โรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2. ค่าอาหารกลางวันเด็ก (330500)    จ านวน      1,344,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว       

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

งบเงินอุดหนุน (560000)         รวม 4,448,000.- บาท  
 ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)  จ านวน             4,448,000.- บาท  

1. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน             4,448,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล  จ านวน 2 โรงเรียน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214)     รวม   60,000.- บาท  
งบด าเนินการ (530000)       จ านวน    60,000.- บาท  

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ                                      จ านวน    60,000.- บาท  
 ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย   (532000)             จ านวน    60,000.- บาท
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)  

 จ านวน    60,000.- บาท  
 1.  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน           จ านวน    60,000.- บาท  

     -   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 
 

 


