
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

รายการจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      10,939,980.- บาท  แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   รวม 2,732,720.- บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม    765,720.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว   รวม      765,720.-บาท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  รวม      765,720.- บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน (220100)             จ านวน      429,240.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

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

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน     250,560.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนข้ันค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วย

นักวิชาการศึกษา จ านวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4.  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน       43,920.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนข้ันค่าตอบแทน 
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบด าเนินการ (530000)      รวม   1,252,000.- บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     รวม     1,200,000.-   บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)          จ านวน   890,000.- บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)         จ านวน   700,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้าง

เหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)        จ านวน     20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล  หรือรับรอง        ผู้ที่มา
เยี่ยมชมกิจการเทศบาล  นิเทศ  ตรวจงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
 



3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)  
                   จ านวน   150,000.- บาท 
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         จ านวน   100,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ลงทะเบียนประชุม  ประชุมอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

2.  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จ านวน     50,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  หรืออบรมให้ความรู้   หรือศึกษาดูงาน ให้กับ        ครู

ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (320400)  จ านวน     20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น 
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจ านวน
วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    จ านวน  310,000.- บาท 
1. วัสดุส านักงาน (33010)     จ านวน    50,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  ซอง      ตรายาง  
แฟ้ม  กระดานไวท์บอร์ด  หมึก  หรือวัสดุส านักงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

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

จากเงินรายได้ 
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)    จ านวน    60,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  หรืออ่ืน ๆ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

4. วัสดุก่อสร้าง (330600)     จ านวน    70,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าสนามกีฬาในชุมชน      หรืออ่ืน 

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

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ดอกไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พันธุ์ พืช  กระถาง  
ต้นไม้  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลง  หรืออ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นของการเกษตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

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

อัดขยายจากกล้องดิจิตอล  ถ่านกล้องถ่ายภาพ  การลงนามถวายพระพร  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    จ านวน    50,000.- บาท 



- เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD , หมึกพิมพ์ , หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)    รวม    52,000.- บาท 
1. ค่าไฟฟ้า (340100)     จ านวน    10,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

2. ค่าน้ าประปา (340200)     จ านวน    30,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า  และศูนย์

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

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบลงทุน (540000)      รวม       715,000.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม             715,000.-       บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ (54100)         จ านวน  35,000.- บาท 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)         จ านวน           15,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน จ านวน  3  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่  
บุคลากร  และบริการประชาชน หน้า 154) 
 2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)      จ านวน         20,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  หรืออ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ที่มีจ านวนวงเงินเกิน 5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)       รวม  680,000.- บาท 
 1.  ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (542000) จ านวน    530,000.- บาท 

     -  เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เป็นบริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า  735  ตรม. ตามแปลนแผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ หน้า 95) 



2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  จ านวน  150,000.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  เพ่ือให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  รวม   8,177,260.- บาท
งบด าเนินการ (530000)     รวม      3,909,260.- บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม    3,909,260.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าใช้สอย (532000)         จ านวน    1,483,200.- บาท ราย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)         
            จ านวน       1,483,200.- บาท 1.  ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร     จ านวน    1,383,200.- บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
      1.1  ค่าอาหารกลางวันเด็ก          จ านวน       1,383,200.- บาท 
      -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน        จ านวน       100,000.- บาท 

     -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)         จ านวน         2,426,060.- บาท 
1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)         จ านวน      2,426,060.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ และโรงเรียนภายใน
เขตเทศบาล จ านวน 2 โรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม    4,268,000.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  จ านวน      4,268,000.- บาท 

1. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน      4,268,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล  จ านวน 2 โรงเรียนตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 



งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214)     รวม  30,000.- บาท 
งบด าเนินการ (530000)     จ านวน  30,000.- บาท 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     จ านวน     30,000.-       บาท 
 ค่าใช้สอย (532000)      จ านวน  30,000.- บาท
 รายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300)     จ านวน         30,000.-     บาท 
 1.  ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน    จ านวน     30,000.- บาท 

     -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนและส่งเสริมกิจกรรมทักษะ 
ทางวิชาการ  หรืออ่ืน ๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 


