
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     15,195,540.-   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารทั่วไป (00111)      รวม    9,428,900.-บาท 
งบบุคลากร (520000)      รวม    5,885,100.- บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว   รวม     5,885,100.- บาท 
 ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)  รวม     2,849,000.-  บาท 

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

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)      จ านวน    180,000.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี(210400) 

         จ านวน  207,500.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)  

         จ านวน  1,555,500.- บาท 
     -  ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
     -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   
     -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



 ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  รวม     3,036,100.-  บาท 
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)    จ านวน 1,903,800.- บาท 
      -  เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, 

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

2. เงินประจ าต าแหน่ง (220300)    จ านวน    218,400.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ  

ที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220400)    จ านวน    174,900.- บาท 

     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในส านักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน    695,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 

ส านักปลัดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน      44,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักปลัดเทศบาล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบด าเนินการ   (530000)      รวม     3,258,000.-บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    รวม  2,508,000.-  บาท 
 ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน  (531000)   รวม      258,000.-  บาท 

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

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงิน 
รางวัล เงนิท าขวัญฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว  หรือผู้ปฏิบัติราชการอ่ืนอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน      50,000.-  บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 



3. ค่าเช่าบ้าน  (310400)       จ านวน     78,000.-   บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     จ านวน     30,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจ า   

ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)    รวม   1,530,000.-   บาท 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)   จ านวน    250,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อหนังสือราช

กิจจานุเบกษา ค่าจัดท าหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล  ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ส านักงานเทศบาล
ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
เบี้ยประกัน  หรือจ้างเหมาบริการหรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้        

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

เทศบาล  นิเทศ  ตรวจงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ 
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) 
             จ านวน 1,130,000.- บาท 

3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน   400,000.- บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น 

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรม เนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  

3.2  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      จ านวน   350,000.- บาท           
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  และค่าใช้จ่าย 

อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 



3.3 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น   
จ านวน      10,000.-    บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

3.4 โครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
จ านวน      10,000.-  บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

    3.5 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลหาดเสี้ยว        จ านวน   50,000.-  บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ  เพ่ือความสมานฉันท์ของ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ   เช่น  การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  การฝึกอบรม  ประชุมชี้แจง   หรือการจัด
กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ และอ่ืน ๆ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    3.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง        จ านวน   200,000.- บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    3.7 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว     
       จ านวน     50,000.- บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนให้กับ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    3.8  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย           จ านวน    30,000.-  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    3.9  โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล            จ านวน    30,000.-  บาท    
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)          จ านวน    100,000.- บาท 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว ฯลฯ  เป็นต้น  ที่มีจ านวนวงเงินไม่เกิน  5,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   



ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุ (533000)    รวม    720,000.- บาท 
1.  ค่าวัสดุส านักงาน (330100)    จ านวน   150,000.- บาท 
    -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  ค่าปากกา  ดินสอ กระดาษแฟกซ์ กระดาษไข  หมึกโรเนียว  แฟูม   

กระดาษคาร์บอน ภาพเขียน , แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ  กระดานด า  กระดาน
ไวท์บอร์ด  นาฬิกาตั้งหรือแขวน   แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  
จัดซื้อตู้โชว์โล่ที่ส าคัญ  โต๊ะต่าง ๆ เก้าอ้ีต่าง ๆ  ตู้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล  หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      

2.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)    จ านวน      20,000.- บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟู า ส านักงาน ซ่อมแซมวิทยุประจ าที่ ล าโ พง 

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัย และวิทยุมือถือ  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

3.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)    จ านวน      50,000.- บาท 
              -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ าดื่มไม้กวาด  น้ ายาล้างห้องน้ า  ผงซักฟอก  แก้ว
น้ า คูลเลอร์ ถ้วยกาแฟ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน หรืออ่ืนๆ เพื่อใช้ส าหรับส านักงานเทศบาลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

4.  ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)     จ านวน     100,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง ใช้งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของเทศบาล 

และปรับปรุงปูายหน้าส านักงานฯ  เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน เช่น ไม้ต่างๆ  น้ ามันทาไม้  ทินเนอร์ 
ปูนซีเมนต์  กระเบื้องหรืออ่ืนๆ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

5.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   จ านวน     50,000.-   บาท 
     -  เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่ส าหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น ยางใน  ยางนอก   

แบตเตอรี่ ไขขวง  คีมล๊อค (คอม้า) น๊อตและสกรู  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์  ตลับลูกปืน  
น้ ามันเบรก  หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ ารถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสงเข็มขัด
นิรภัย  หรืออ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

6.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จ านวน    250,000.-   บาท 
     -  เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง น้ ามันดีเชล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันจารบี   

น้ ามันเครื่องฯลฯ  ส าหรับรถยนต์เทศบาล  และรถจักรยานยนต์ หรืออ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
7.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)   จ านวน     30,000.- บาท 
     -  เพ่ือเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์  จัดท าปูายโฆษณาประชาสัมพันธ์  จัดท าแผ่นพับ  พู่ กัน  สี  รูปถ่าย

ที่มาจากการล้าง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปหรืออ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         
 



8.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    จ านวน     70,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์  หัวพิมพ์แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  

หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหรืออ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป         
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม  750,000.- บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค  (340100)   รวม  750,000.- บาท 
1. ค่าไฟฟ้า (340100)     จ านวน   550,000.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในส านักงานเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ค่าน้ าประปา (340200)     จ านวน   50,000.- บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงานเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ค่าโทรศัพท์ (340300)     จ านวน    50,000.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ส านักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  และเพ่ือบริการประชาชน    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าไปรษณีย์ (340400)     จ านวน    40,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าจัดส่งโทรเลขธนาณัติ บริการส่งเอกสาร ฯลฯ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)   จ านวน    60,000.- บาท 
     -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่ อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบลงทุน  (540000)      รวม   250,800.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม   250,800.- บาท 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (410700)   รวม    14,000.- บาท 
1. ค่าโทรทัศน์ แอล  อี ดี  ( LED TV )    จ านวน    14,000.- บาท 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อี  ดี  ( LED TV ) จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือ 
ติดตั้งส านักงานเทศบาลฯ เชื่อมต่ออุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ าอัตโนมัติ  รายละเอียดดังนี้   

1. ระดับความละเอียด  เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366X786  
พิกเซล 

2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า   32  นิ้ว 
3.  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight 
4.  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า 2  ช่องสัญญาณ  เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ 



และเสียง 
5. ช่องต่อ UHB ไม่น้อยกว่า 1  ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์  ภาพ  เพลอง  และภาพยนตร์ 
6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ  AV ,DVD Component 
7. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture  Sensor) 

          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-  เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ   

ปี  พ.ศ. 2557 
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น  แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ บุคลากร 
และบริการประชาชน)  ข้อที่  5  หน้า 138 
 

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ (410900)      รวม    36,800.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   (๔๑๐7๐๐)   รวม    36,800.- บาท 

2. ค่ากล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล     จ านวน    36,800.- บาท 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จ านวน  1  กล้อง  เพ่ือใช้ถ่ายรูป 

กิจกรรมของเทศบาลฯ  มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า   
1. เซนเซอร์ CMOS ขนาด APS-C ความละเอียดเซนเซอร์ 18 ล้านพิกเซล 
2. ความละเอียดใช้งาน 18 ล้านพิกเซล 
3. มีช่องมองภาพ จอ LCD ไม่น้อยกว่าขนาด 3 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.04 ล้าน 

พิกเซล 
4. จุดโฟกัสอัตโนมัติ  ไม่น้อยกว่า ๙ จุด 
5. การ์ดหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า  4  GB 
6. ระบบแฟลช Auto, On, Off, Red-eye 

      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน  

ครุภัณฑ์ของ ส านักงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
-  (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพ 

การเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น  แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ บุคลากร 
และบริการประชาชน)  ข้อที่  30   หน้า 146 
 



 ค่าครุภัณฑ์  (541000)      รวม   200,000.- บาท 
ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)  จ านวน   200,000.- บาท 

2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว ฯลฯ ที่ช ารุดให้ใช้ได้ดี  ที่มีจ านวนวงเงินเกิน  5,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบเงินอุดหนุน (560000)      รวม      10,000.- บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     รวม     1o,000.- บาท 

ประเภทรายจ่าย  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  จ านวน     10,000.-  บาท  
1.   อุดหนุนด าเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี  2558 จ านวน     10,000.-  บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด าเนินการศูนย์ประสานและบริการ ข้อมูลขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย  ประจ าปี  2558   ให้กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบรายจ่ายอื่น (550000)      รวม     25,000.- บาท 
หมวดรายจ่ายอ่ืน       
รายจ่ายอ่ืนที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง  (551000) 
        รวม        25,000.-  บาท 
 ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้างประเมินผลฯ (510100)  จ านวน     25,000.-  บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปร ะเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติ ราชการของเทศบาลต าบล

หาดเสี้ยว และอ่ืน ๆ  ในเขตเทศบาลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 

 


