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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   ๒,๕๗1,๙4๐.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข  (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (๐๐๒๒๑)   รวม ๒,๒๒๑,๔4๐.- บาท 
งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐)      รวม    ๖๖๑,๔4๐.- บาท       

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ ค่าจ้างช่ัวคราว   รวม     ๖๖๑,๔4๐.-   บาท 
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐)  รวม     ๖๖๑,๔4๐.-   บาท 

              ๑.  เงินเดือนพนักงาน  (๒๒๐๑๐๐)    จ านวน   ๔๙๓,๔๔๐.-  บาท 
                    -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลต าแหน่งผู้อ านวยการกอง  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน จ านวน  ๒  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
        ๒. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)     จ านวน   ๑๘,๐๐๐.-   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่างๆที่พนักงานเทศบาล
เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
      ๓.  เงินประจ าต าแหน่ง  (๒๒๐3๐๐)     จ านวน   ๔๒,๐๐๐ .-  บาท 
           -  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
     ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220๖00)      จ านวน   ๘๑,๔๘0.-   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนแก่      พนักงาน
จ้าง ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ จ านวน ๑ อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
     ๕.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)    จ านวน   ๒๖,๕๒0.-  บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข
จ านวน ๑ อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
        

งบด าเนินงาน   (๕๓๐๐๐๐)      รวม  ๑,3๖๐,๐๐๐.- บาท 
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ          รวม    ๑,๓๖๐,๐๐๐.-  บาท   
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)   รวม         ๔๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (๓๑๐๓๐๐)   จ านวน     ๒๐,๐๐๐.-  บาท    
                 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 ๒.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (๓๑๐๖๐๐) จ านวน   ๒๐,๐๐๐  บาท 
       -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล   ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย  (๕๓๒๐๐๐)    รวม  ๑,๑๒๐,๐๐๐.-  บาท              
 ๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (๓๒๐๑๐๐)    จ านวน   ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
                - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)  จ านวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรอง

ผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล  ตรวจติดตามงาน  นิเทศงานและอ่ืนๆ   ตั้งจากเงินรายได้ 
๓.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(๓๒๐๓๐๐)   

 รวม ๙๓๐,๐๐๐.-บาท       
๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  ๕๐,๐๐๐ .- บาท       

       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
เช่น  ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา และ
อ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
    ๓.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง   จ านวน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีเพื่อป้องกัน
โรคมะเร็ง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๔ โครงการถุงยางอนามัยต้านภัยเอดส์   จ านวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการถุงยางอนามัยต้านภัยเอดส์   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๕ โครงการดูแลผู้สูงอายุร ะยะยาว   จ านวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๖ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด  

จ านวน  ๕๐,๐๐๐.- บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จ านวน  ๖๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษา 
ดูงาน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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๓.๙ โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ  

จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมช่างเทศบาล  ช่างในชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๑๐ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  

จ านวน   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
  ๓.๑๑ โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   จ านวน    ๕,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๑๒ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน   จ านวน   ๕,๐๐๐.- บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนใน
โรงเรียน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

๓.๑๓  โครงการชุมชนปลอดขยะ    จ านวน   5๐,๐๐๐  บาท        
                     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดขยะ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   ๓.๑๔ โครงการพัฒนาตลาดสด    จ านวน  ๒๕,๐๐๐.- บาท 
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๑๕ โครงการร่วมใจพัฒนา      จ านวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการร่วมใจพัฒนา   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๓.๑๖ โครงการผลิตน้ าชีวภาพเพื่อบ าบัดน้ าเสีย    จ านวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการผลิตน้ าชีวภาพเพื่อบ าบัดน้ าเสีย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ๓.1๗  โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ .-  บาท        
                     -  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
  ๓.๑๘ โครงการคาร์บอนฟุตพริ้น    จ านวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการคาร์บอนฟุตพริ้น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๔.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จ านวน  ๖๐,๐๐๐.- บาท  
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ 
ใช้งานได้ตามปกติ  ท่ีมีจ านวนเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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 ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)     รวม     ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.ค่าวัสดุส านักงาน  (๓๓๐๑๐๐)     จ านวน   ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
          ๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (๓๓๐๓๐๐)    จ านวน  ๒๐,๐๐๐ .-  บาท 
                - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น  น้ าดื่ม  แก้วน้ า จานรอง ถาด ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์ กระติกน้ า ถังแก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

๓. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (๓๓๐๗๐๐)    จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-  บาท     
        -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน      สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น้ ามันเบรก    หัวเทียน  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ า
รถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย และอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 ๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)   จ านวน  ๕๐,๐๐๐ .-  บาท    
       -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  
น้ ามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง และอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 ๕. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐)   จ านวน   ๑๐,๐๐๐.-  บาท  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดท าป้ายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์  จัดท าสื่อแผ่นพับ รูปถ่ายที่มาจากการล้างอัดขยายจากกล้องดิจิตอล  ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป  
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   ๖.ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  (๓๓๑๒๐๐)    จ านวน   ๒๐,๐๐๐ .-  บาท     
                 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศ
และสังกัด  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  และอ่ืนๆ   ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้     

๗.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (๓๓๑๔๐๐)    จ านวน   ๔๐,๐๐๐ .-  บาท             
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก 

ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  
แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง และอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  
งบลงทุน         รวม     ๑๐๐,๐๐๐,-  บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)       รวม     ๑๐๐,๐๐๐,-  บา  
 ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)  รวม    ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นคอมพิวเตอร์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ    
ที่มีจ านวนเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบเงินอุดหนุน  (๕๖๐๐๐๐)      รวม  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท       
 หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)     รวม    ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
          ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)  จ านวน  2๐,๐๐๐.-  บาท 

๑.อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้กับอ าเภอศรีสัชนาลัย 
จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้กับ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนเอกชน (๖๑๐๓๐๐)   จ านวน  ๘๐,๐๐๐.- บาท 
๑,อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว    

จ านวน  ๘๐,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (๐๐๒๒๓)    รวม  ๓๕๐,๕๐๐.-  บาท 
งบด าเนินงาน   (๕๓๐๐๐๐)        รวม  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ           รวม  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)   จ านวน    10๐,๐๐๐.-  บาท 

   ๑.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (๓๓๐๘๐๐)  จ านวน      2๐,๐๐๐.-  บาท    
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน
เตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจาระบี  น้ ามันเครื่อง และอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

๒.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)  จ านวน  ๘๐,๐๐๐.-   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์           

ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์  และเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์  ส าหรับควบคุมและป้องกันโรค    
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 
งบลงทุน           รวม     ๒๕๐,๕๐๐,-   บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม    ๒๕๐,๕๐๐.-   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)       รวม     ๒๕๐,๕๐๐,-   บาท
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)   รวม      ๒๔,๐๐๐.-   บาท 
 ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์   Muntifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED  สี  จ านวน    ๑  
เครื่อง จ านวน ๒๔,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยหรือไม่ต่ ากว่า 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ  LED 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
 - มี Interface อย่างน้อย ๑ คูณ ๒,๐ และ ๑ คูณ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คูณ ๖๐๐ dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาว – ด า ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที  
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A ๔ (ขาว-ด า และสี ได้) 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คูณ ๑,๒๐๐ dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาได้ทั้งสีและขาวด า  
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุด ๙๙ ส าเนา   
 - สามารถย่อและขยายได้ ตั้งแต่ ๒๔ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์  
 - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter ,Legal, และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ แผ่น 
 - มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 เป็นไปตามมาตรฐานและราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕๕๖   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๐)    
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร  (๔๑๐๔๐๐)    รวม   ๑๒๗,5๐๐.-   บาท 
       ๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  ๑  เครื่อง  จ านวน ๙0,000.-บาท 
ตามราคาท้องตลาด  ดังรายการต่อไปนี้ 
  -  เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน แบบห้ิวหรือสะพายไหล่ท่ีมีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน    
มาก่อน 
  -  เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา 
  -  ใช้น้ ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง  
  -  ห้องเผาไหม้ก าลังออกที่ 18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้าหรือ 16.100 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง 
  -  ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร 
  -  การจุดระเบิดใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย จ านวน  4 ก้อน ต่อแบบอนุกรม  (ขั้วลบลงดิน)
คอยล์จุดระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิคส์ 
  -  ตัวเครื่อง ถังบรรจุสารเคมี  ถังน้ ามันเชื้อเพลิง  ท่อพ่นหมอกควันและท่อระบายความร้อน 
ตะแกรงหุ้มท่อกันความร้อน ท าด้วยโลหะปลอดเป็นสนิม 
  -  พร้อมชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าเครื่อง 
  -  มีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 
  -  ได้รับมาตรฐานการผลิต  มอก. 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
    (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๕)   
  ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มชัก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน ๕,๐๐๐.-บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง 
- ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๓ แรงม้า 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ

การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๕)   
   ๓.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน ๑ เครื่อง จ านวน  ๒๕,๐๐๐.-บาท 
ราคานี้พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จจนใช้งานได้ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - อัตราน้ าไหลออกไม่น้อยกว่า ๘ ลิตรต่อนาที   

- ก าลังไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์/๕๐ วัตต์ 
  - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์  
  - ตัวป๊ัมพร้อมประกอบกับมอเตอร์ พร้อมแท่นรองรับ  
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  - พร้อมสายยางทนแรงดันสูง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร  
  - ปืนฉีดน้ าแรงดันสูง ๒ อั น 
  - เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๑)  
  ๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ จ านวน ๑ เครื่อง   จ านวน   ๗,๕๐๐.-  
บาท   เป็นเครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
  - มอเตอร์ ๒๕๐ วัตต์  (ไม่น้อยกว่า) 
  - ระยะส่งไม่น้อยกว่า ๑๙ เมตร  
  - จุดที่ใช้น้ า(จ านวนก๊อกน้ าหรือจุดที่เปิดใช้ในเวลาเดียวกัน ๕-๖ จุด)  
  - ขนาดท่อดูดและท่อส่ง ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๖)   
 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (๔๑๐๙๐๐)         รวม   ๔๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จ านวน  ๔ เครื่อง  จ านวน  ๔๐,๐๐๐.-  
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

- เครื่องยนต์ชนิด ๒ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ  
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ แรงม้า 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๔๐ ซี.ซี. 
- พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้ปฏิบัติงานที่

หลากหลายในปัจจุบัน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชาชน หน้า  ๑๕๕)   

 
  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (๔๑๐๖๐๐)          รวม    ๒๐,๐๐๐.-  บาท  
  ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน จ านวน ๒ เครื่อง จ านวน    ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
ราคานี้พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ดี มีรายละเอียดดังนี้ 
   - ไฟฉุกเฉิน ขนาด ๒ ดวง  
   - มีระบบส ารองไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง  
   - หลอดไฟชนิดฮาโลเจน ๒ *๕๕ วัตต์ 
   - แบตเตอรี่ SLA ๑๒ โวลท์ ๒๖ Ah  
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- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๖)   
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๑๗๐๐)           รวม   ๓๙,๐๐๐.-  บาท 
  ๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์     จ านวน ๑ เครื่อง   
จ านวน   ๓๙,๐๐๐.-  บาท     มีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วิดีโอ 
  (๒) ใช้ LCD Panel หรือระบบDLP 

 (๓) ระดับ XGA  
  (๔)  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดของค่าความส่องสว่าง 

(๕) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒  แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สถานที่ บุคลากร  และการบริการประชาชน หน้า  ๑๕๖)   
 

 

 

 

 

 

 

 


