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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค 

อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,361,386 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด      
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

ด้านบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม   12,457,320  บาท 
1. งบบุคลากร(520000) รวม     6,374,320  บาท 
   หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว                  จ านวน  6,374,320  บาท 
  1.1 เงินเดือนฝ่ายการเมือง(521000)         จ านวน  2,364,720  บาท 
 1. ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร อปท.            จ านวน   1,085,760  บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนพิเศษ 

    1.1 เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210100) นายกเทศมนตรี  เป็นเงิน 28,800 บาท /
เดือน รองนายกเทศมนตรี 2 คน คนละ 15,840 บาท/เดือน เป็นเงิน 725,760บาท (12 เดือน)   

    1.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี (210200) นายกเทศมนตรี 
เป็นเงิน 6,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน180,000บาท(12เดือน) 

    1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300)  นายกเทศมนตรีเป็นเงิน  
6,000 บาท/เดือน รองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 4,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท (12 เดือน) ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 2. ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษาผู้บริหาร อปท. (210400)  จ านวน  207,360 บาท 

 2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจ านวน 10,080 บาท/เดือน เป็นเงิน  120,960บาท 
(12 เดือน) 

 2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท  
(12 เดือน) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา  (210600) 
                                                                                                         จ านวน 1,071,600  บาท 

    3.1 ค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล จ านวน  15,840  บาท /เดือนจ านวน 12 เดือน    
เป็นเงิน 190,080 บาท 

    3.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลจ านวน12,960  บาท /เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 155,520 บาท 

 3.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 6 คน ๆ ละ 10,080บาท/เดือนจ านวน 12 เดือน  
 เป็นเงิน 726,000  บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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         1.2 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)                   รวม     4,009,600  บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)    จ านวน  2,887,600  บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือน  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝุายปกครอง หัวหน้าฝุายอ านวยการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงาน
ธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

2. ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน (220200 )                              จ านวน  96,000  บาท 
          2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน 96,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน   288,000  บาท   
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล  จ านวน  7,000  บาท/เดือน รองปลัดเทศบาล   
จ านวน 3,500 บาท/เดือน หัวหน้าส านักปลัด จ านวน  3,500  บาท/เดือน หัวหน้าฝุายปกครอง จ านวน 1,500 บาท/
เดือน หัวหน้าฝุายอ านวยการ จ านวน 1,500 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล 7,000/เดือน รวม
เป็น 24,000 บาท/เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (220400)     จ านวน 250,000 บาท 
   4.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน 250,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน 440,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
 6. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)    จ านวน 48,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน (530000)       รวม  5,543,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ      รวม  4,655,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน  (531000)      จ านวน 355,000 บาท 
 1. ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาล (310100) จ านวน 30,000  บาท 

    1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    จ านวน 20,000  บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
    1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลด้านอื่นๆ จ านวน  10,000 บาท 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลด้านอื่นๆเช่นช่วยปฏิบัติราชการใน

เทศบาล เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภท  ค่าเบ้ียประชุม  (310200)     จ านวน  15,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน  10,000  บาท 
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้

ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 4. ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  (310400)     จ านวน  150,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)    จ านวน   150,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.2 ค่าใช้สอย  (532000)      รวม  3,030,000  บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   จ านวน 1,885,000 บาท 

        1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน 1,750,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าของค่าล้างอัด/ขยายฟิล์มถ่ายรูปค่าแปลเอกสารค่าจ้างเหมาคนงาน  

ต่าง ๆ ประกอบด้วย  จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด จ้างเหมาคนงานท่ัวไป 
ค่าจ้างเหมาครูสอนเต้นออกก าลังกาย  ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้า
ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  

  1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ    จ านวน 100,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานและพนักงานจ้าง รวมท้ังผู้มีสิทธิ  

อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมรังวัดท่ีดินสาธารณะและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  1.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน  15,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออก
บริการประชาชนเคล่ือนท่ี,ค่าใช้จ่ายในการจัดท าตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจ าเทศบาล  ประจ าหมู่บ้านค่าใช้จ่าย
ในการจัดท าปูายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจ าเทศบาล/หมู่บ้าน เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.4 ค่ารับวารสาร,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ    จ านวน 20,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร,หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)    จ านวน 35,000 บาท 
 2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล   จ านวน   20,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลเช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่า

พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเล้ียงรับรองรวมท้ังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายท่ี
เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ท่ีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน 
(ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้จริงของปีท่ีล่วงมา) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 2.2 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล   จ านวน  15,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่าง ๆเครื่องใช้ในการ

เล้ียงรับรองและค่าบริการ(ไม่รวมอยู่ในร้อยละ 0.5 ของรายได้จริงของปีท่ีล่วงมา) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)                                                                                                                                                                                              

จ านวน 510,000   บาท 
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร  จ านวน 100,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 3.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน                      จ านวน 400,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบลเมื องศรีไค 
ผู้แทนชุมชน ตัวแทนเยาวชน ในเขตต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าท่ี 171 ล าดับท่ี 1) 
 3.3 ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ ฯลฯ     จ านวน  10,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาส าหรับพิธีการ วันส าคัญต่างๆ ตาม

วาระและโอกาสท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
4. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      จ านวน 600,000  บาท 

 4.1 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ จ านวน 400,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 บาท 
 4.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง                จ านวน  200,000 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.3 ค่าวัสดุ  (533000)       รวม  1,270,000 บาท  

 1. ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100)       จ านวน  200,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระดาษแฟูมปากกาดินสอฯลฯหรือตามบัญชีการจ าแนกประเภท

รายรับและรายจ่ายของ อปท.ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)      จ านวน  100,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นจานชามแก้วน้ าน้ าด่ืม ช้อนส้อมสบู่ผงซักฟอกไม้กวาดผ้าถูพื้นอุปกรณ์
ท าความสะอาดอื่น ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาล   ค่าจัดซื้อถังขยะให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 3. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (330800)      จ านวน 700,000  บาท 
       -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันต่างๆเช่นน้ ามันดีเซลน้ ามันเบนซินน้ ามันเครื่องน้ ามันจารบีฯลฯเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล 
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการช่วยด าเนินการตามหน้าท่ีของเทศบาลหรือเทศบาลด าเนินการเอง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน 70,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือตาม
บัญชีการจ าแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ อปท. ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)      จ านวน 200,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหม้อน้ า สายไมล์ เพลา  ตลับ
ลูกปืน  กันชน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค  (534000) 
      2.4 ค่าสาธารณูปโภค       รวม   888,000  บาท 
 1. ประเภทค่าไฟฟูา  (340100)       จ านวน 680,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับส านักงานเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าไฟฟูาสาธารณะส่วนเกินหรือกิจการ
ท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทค่าน้ าประปา  (340200)     จ านวน 60,000  บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับส านักงานเทศบาลหรือกิจการท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากรฯ (340400) จ านวน 50,000 บาท 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์อากรค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ประเภทค่าบริการทางโทรคมนาคม  (340500)     จ านวน  50,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ค่าเช่าใช้คู่สายส าหรับ internet  ต าบล

และบริการอื่น ๆหรือกิจการท่ีอยู่ในความดูแลของ เทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. ประเภทค่าบริการทางโทรคมนาคม  (340500)     จ านวน  48,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคมต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ค่าเช่าใช้
คู่สายส าหรับ internet และบริการอื่น ๆหรือกิจการท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
3. งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม    40,000  บาท  
    หมวดเงินอุดหนุน        รวม    40,000  บาท 
 3.1 เงินอุดหนุน   (561000)      รวม    40,000  บาท  
 1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ/องค์กรเอกชนฯ   จ านวน 40,000  บาท  

 1.1 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลต าบลเมืองศรีไค)    จ านวน  40,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล/
เทศบาลระดับอ าเภอในการท ากิจกรรมร่วมกันขององค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลในพื้นท่ีอ าเภอวารินช าราบ  โดย
มอบหมายให้  อบต./เทศบาลหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
4. งบรายจ่ายอื่น  (550000)       รวม  500,000  บาท 
     หมวดรายจ่ายอื่น        รวม 500,000 บาท 
 4.1 รายจ่ายอื่น        รวม 500,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายอื่น (510100)      รวม 500,000 บาท  
  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
          จ านวน 500,000 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล      
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  



 

 

64 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  (00113)     รวม  450,400  บาท 
1. งบบุคลากร(520000)         รวม     410,400  บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว    รวม     410,400  บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)           รวม     410,400  บาท 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)    จ านวน 398,400  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน        

นิติกร ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200)    จ านวน   12,000 บาท 

  2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน   12,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน(531000)       รวม  40,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      จ านวน 40,000  บาท   
 2.1 ค่าใช้สอย  (532000)      จ านวน 40,000  บาท   
 1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   
                                                                                                        จ านวน  40,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนและประชาคมแผนระดับต าบล   
จ านวน 20,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนและประชาคมแผน   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 177 ล าดับท่ี 1) 
 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558                                                                         

                                                                                                      จ านวน  20,000 บาท 
                    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการหอพัก ตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักในเขตพื้นท่ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้                      
                     
 
 
 



 

 

65 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านงานบริหารทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม   2,277,800  บาท 
1. งบบุคลากร (520000)         รวม   1,095,900  บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว    รวม    1,095,900 บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)           จ านวน 1,095,900 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)    จ านวน  1,047,900  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนนักจัดการงานเทศกิจ เจ้าพนักงาน
เทศกิจ นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน  (220200)    จ านวน  48,000  บาท 
               2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน  48,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน(531000)       รวม  66,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  66,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน  (531000)      จ านวน   66,000 บาท 
 1. ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  36,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)      จ านวน   30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
1. งบด าเนินงาน(530000)       รวม    1,115,900  บาท   
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    1,115,900  บาท   
 1.1 ค่าใช้สอย  (532000)      จ านวน 1,095,900  บาท   
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  
          จ านวน   840,000  บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชน จ านวน    40,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
เทศกาลสงกรานต์  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 129 ล าดับท่ี 1) 
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 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการรถ 1669              จ านวน  800,000  บาท  
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบ ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาคนงานในโครงการ    

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   จ านวน 255,900 บาท 
        2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน 255,900 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป คนงานประจ ารถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ า ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 1.2 ค่าวัสดุ  (533000)         จ านวน  20,000  บาท 

           1. ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)            จ านวน 20,000 บาท 
   1.1 ค่าเครื่องแต่งกาย                                     จ านวน 20,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับงานเทศกิจ เช่น เส้ือสะท้อนแสง 
กระบอกไฟและอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

67 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข     รวม     4,073,800  บาท 
1. งบบุคลากร(520000)        รวม     808,800 บาท 
   หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว   รวม     808,800 บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)          จ านวน 808,800 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)   จ านวน  796,800  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนนักวิชาการสุขาภิบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน  (220200)   จ านวน  12,000  บาท 
         2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    จ านวน  12,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน (531000)      รวม     1,100,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม     1,100,000 บาท 
 2.1 ค่าใช้สอย  (532000)     จ านวน  860,000 บาท   
  1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  (320300)                                                                                                      
             จ านวน   60,000 บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน  20,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 120 ล าดับท่ี 1) 
 1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จ านวน 30,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน/ชุมชน/ต าบลเมืองศรีไค  

                                                                                              จ านวน  10,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการคัดแยกขยะอันตรายจากบ้านเรือน/ชุมชน/ต าบลเมืองศรีไค  อ าเภอ         
วารินช าราบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 2. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   จ านวน 800,000 บาท 

        2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน 800,000 บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาท าความสะอาดถนน จัดเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมาคนงานประจ า

รถบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมานักบริบาล เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยในพื้นท่ี ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
2.2 ค่าวัสดุ  (533000)         รวม 240,000 บาท 

  1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)            จ านวน 200,000  บาท 
   1.1 ค่าน้ ายาปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า    จ านวน   50,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลหรือสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการช่วยด าเนินการตามหน้าท่ีของเทศบาลหรือเทศบาลด าเนินการเอง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2  ค่าซื้อน้ ายาเคมีเคมีภัณฑ์ต่างๆส าหรับก าจัดยุงลาย จ านวน  150,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมี/เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับก าจุดยุงลาย เช่น น้ ายาพ่นหมอกควัน

ทรายอะเบทเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการช่วยด าเนินการตามหน้าท่ีของเทศบาลหรือ 
เทศบาลด าเนินการเองหรือตามบัญชีการจ าแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ อปท.ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 2. ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)    จ านวน 40,000 บาท 
   2.1 ค่าเครื่องแต่งกาย (ค่าเส้ือส าหรับคนงานใส่ปฏิบัติหน้าท่ี) จ านวน 40,000 บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ส าหรับคนงาน ประกอบด้วย เส้ือกั๊กสะท้องแสงส าหรับ
พนักงาน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีกวาดถนน ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะพร้อมสกรีน
ด้านหลัง “ทต.เมืองศรีไค” ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
3. งบเงินอุดหนุน (560000)       รวม  165,000  บาท  
    หมวดเงินอุดหนุน   (560000)      รวม  165,000 บาท  
 3.1 เงินอุดหนุน        จ านวน 165,000 บาท 
 1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  (610300)     จ านวน 165,000 บาท 
      1.1 อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน    จ านวน 165,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
จ านวน  11  หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 120 ล าดับท่ี 2) 
4. งบลงทุน (540000)  รวม    2,000,000  บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    2,000,000  บาท 
 4.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)      รวม    2,000,000  บาท 
  1. ประเภทค่าครุภัณฑ์รถเก็บขยะ                          จ านวน 2,000,000  บาท 
   1.ค่าจัดซื้อรถเก็บขยะ                  จ านวน  2,000,000  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเก็บขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 
ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  



 

 

69 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00220) 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (00223)    รวม  778,240   บาท 
1. งบบุคลากร(520000)         รวม  678,240   บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว    รวม  678,240  บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)           จ านวน 678,240 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)    จ านวน 546,240  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน  (220200)    จ านวน  12,000  บาท 
  2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน  12,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)    จ านวน  108,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)    จ านวน 12,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน (531000)       รวม    100,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม    100,000 บาท 
 2.1 ค่าใช้สอย  (532000)      จ านวน 100,000 บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)    จ านวน 100,000  บาท 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร   จ านวน  50,000  บาท 

 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับราษฎรตามอ านาจหน้าท่ีท่ีเทศบาล 
สามารถด าเนินการได้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  1.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จ านวน  50,000  บาท 

 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  
 
 
 
    



 

 

70 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00253) 
1. งบเงินอุดหนุน (560000) (สป)      รวม       90,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน         จ านวน   90,000  บาท  
 1.1 เงินอุดหนุน   (560000)      จ านวน   90,000  บาท  
 1. ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ (610010)     จ านวน   90,000 บาท  
      1.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอวารินช าราบ   จ านวน      30,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงขอรับการสนับสนุนปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาหมู่บ้าน 
/ ชุมชนปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน  ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  
2561ฝ  อ าเภอวารินช าราบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   1.2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี   จ านวน  40,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.3  อุดหนุน ศพส.จังหวัดอุบลราชธานี    จ านวน  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด

อุบลราชธานี   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านเศรษฐกิจ (00200) 

แผนงานการเกษตร  (00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)       รวม  224,100    บาท 
1. งบด าเนินงาน (530000)       รวม  224,100  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      รวม  224,100  บาท 

1.1 ค่าใช้สอย  (532000)      จ านวน 174,100  บาท   
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
          จ านวน 174,100  บาท   
  1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปลูกข้าวปลอดภัยโดยใช้อินทรีย์สาร จ านวน 152,100  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ให้เกษตรกรและสมาชิกประจ าศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร ต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

เมืองศรีไค          จ านวน  22,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ    

ให้เกษตรกรและสมาชิกประจ าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 139 ล าดับท่ี 1) 
1.2 ค่าวัสดุ  (533000)       จ านวน  50,000  บาท 

 1. ประเภทวัสดุการเกษตร(331000)       จ านวน 50,000  บาท 
          - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ สารเคมีปูองกัน ก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดอกไม้ พันธุ์ไม้ ฯลฯ     

เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านงานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง (00113)     รวม  2,659,500  บาท 
1. งบบุคลากร(520000)       รวม  1,859,500  บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว   รวม  1,859,500  บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)          จ านวน 1,859,500 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (220100)   จ านวน 1,456,500  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนผู้อ านวยการกองคลัง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน  (220200)   จ านวน 120,000 บาท 
   2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    จ านวน 120,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)    จ านวน   42,000  บาท   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน  3,500  บาท/เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)   จ านวน  216,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน 25,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆท่ีจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2. งบด าเนินงาน(530000)      รวม 800,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     รวม 800,000 บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน  (531000)     จ านวน 100,000 บาท 
 1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) จ านวน  10,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  2. ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)      จ านวน  70,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)     จ านวน   20,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.2 ค่าใช้สอย  (532000)        รวม  625,000 บาท 

 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)     จ านวน 560,000 บาท  
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน 500,000 บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานท่ัวไป คนงานเก็บค่าขยะ คนงานจัดเก็บข้อมูลหอพัก ฯลฯ     
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   จ านวน  25,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 1.3  ค่าปรับปรุงระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์  จ านวน  15,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  1.4  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี  จ านวน 10,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีท้ัง11 หมู่บ้านในต าบลเมืองศรีไค อันได้แก่  

ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
  1.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกส ารวจภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 10,000  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกส ารวจภาษีบ ารุงท้องท่ีท้ัง11หมู่บ้านในต าบลเมืองศรีไคอันได้แก่ 
ค่าจ้างเหมาจัดท าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300)   
         จ านวน  50,000  บาท 

 2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน  50,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงค่าพาหนะค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  จ านวน  15,000  บาท 
 3.1  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   จ านวน 15,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.3 ค่าวัสดุ  (533000)        รวม 75,000 บาท 
 1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  (330100)       จ านวน  40,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระดาษแฟูมปากกาดินสอฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)     จ านวน  30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)     จ านวน    5,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆเช่นแปลงไม้กวาดสบู่ผงซักฟอกฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา(00210) 

 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)   รวม     2,462,100 บาท  
1. งบบุคลากร (520000)  รวม     1,806,900 บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว    รวม     1,806,900 บาท 
 1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า  (522000)           จ านวน 1,806,900 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (22100)     จ านวน    962,400  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นประจ าปีของพนักงานเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)           จ านวน 21,300 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
เทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 3. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)             จ านวน 42,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ท่ีได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)  

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)                          จ านวน 721,200 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไปพร้อมปรับปรุงเงิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างขึ้นในปีนั้นและเงินสมทบค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานตามภารกิจท่ีมีค่าตอบแทน
เงินเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 
 5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)         จ านวน 60,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
2. งบด าเนินการ (530000)  รวม 625,000 บาท 
    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 625,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน (5310000)  รวม   40,000 บาท 
   1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จ านวน 10,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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 2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน 30,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
 2.2 ค่าใช้สอย(532000)  รวม  305,000  บาท 
   1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จ านวน  70,000 บาท 

  1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ      จ านวน 50,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

 2.ค่าจ้างเหมาบริการ        จ านวน 20,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าติดต้ังเครื่องสัญญาณต่างๆ  จ้าง

เหมาท าปูาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)    จ านวน 20,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิธีเปิดอาคารต่างๆค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีงานประเพณีต่างๆ  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ( 320300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
จ านวน 165,000  บาท 

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร     จ านวน 50,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน        จ านวน 25,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เช่น ค่า 

สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 162 ล าดับท่ี 5) 
 3. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น          จ านวน 30,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการ     เข้างาน

มหกรรมการจัดการศึกท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 163 ล าดับท่ี 1) 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน 30,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 161 ล าดับท่ี 2) 
5. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด     จ านวน 30,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 162 ล าดับท่ี 1) 
4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)      จ านวน 50,000 บาท 
          4.1 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  จ านวน 50,000  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ฯลฯ เป็นต้น  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
2.3 ค่าวัสดุ (5330000)                                                    รวม  280,000 บาท 
  1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน  30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ส่ิงพิมพ์ที่ 
ได้จาการซื้อหรือจ้างพิมพ์ฯลฯเป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) 

2. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ                 จ านวน 20,000 บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟูา เช่น ฟิวส์ เข็มรัดสายไฟฟูา เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา 
ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูาฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

3.วัสดุงานบ้านงานครัว                   จ านวน 40,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาถูพื้น น้ ายาล้างจาน ไม้กวาด  

ไม้ถูพื้น ฯลฯ เป็นต้นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 4. วัสดุก่อสร้าง (330600)                    จ านวน 30,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้หน้าต่าง สี ปูน ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง 
สังกะสี โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   จ านวน 10,000 บาท  
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและเผยแพร่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมนโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงและภาพ(วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี,ขาวด า ท่ีได้จากการล้าง,อัด ขยายฯลฯ 
เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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 6. วัสดุกีฬา (331300)                                                      จ านวน 100,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูก
แชร์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)  

 7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331700)                           จ านวน  20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

(Diskette,Floppy Disk,Removable,Compact Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูลฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 8. วัสดุการศึกษา                    จ านวน 30,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน หุ่น แบบจ าลองภูมิ 
ประเทศ ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
3. งบลงทุน (540000)  รวม    30,200  บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    30,200  บาท 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000)      รวม    30,200  บาท 
  1. ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  (410100)             จ านวน 30,200  บาท 
   1.ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก      จ านวน  6,300  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต(157x78x75.3 ซม) โดย
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน แต่มีความเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอกราคาครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
   2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์        จ านวน 16,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อ 7 ส าหรับงานส านักงาน*(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
ราคา 16,000 บาท จ านวน 1 เครื่องๆซึ่งราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก ( 2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz  หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด  SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GBจ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า   จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface)  แบบ10/100 /1000 Base  - T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่

น้อยกว่า  1 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast   Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว  

จ านวน 1 หน่วย 
  3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ชาวด า ชนิด Network          จ านวน 7,900 บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชิด LED  ชาวด า ชนิด Networkแบบท่ี 1 (27 

หน้า/นาที จ านวน 1 เครื่องราคา 7,900 บาท ข้อ 42 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560ซึ่งราคาและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 600  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  64MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ ( Interface) แบบ Parallel  หรือ USB  2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ   A4 , Letter, Legal  และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250  แผ่น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา (00210) 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)                   รวม  3,839,923  บาท  
1. งบบุคลากร (530000) รวม  1,328,880  บาท 
 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว รวม  1,328,880  บาท 
      1.1 เงินเดือนฝ่ายประจ า รวม  1,328,880  บาท 
      1. ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 773,280  บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1และเงินเล่ือนขั้นประจ าปี 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 2. เงินวิทยฐานะช านาญการ              จ านวน 42,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                จ านวน 441,600 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างท่ัวไปพร้อมปรับปรุงเงิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขึ้นในปีนั้น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง               จ านวน 72,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง ต้ังจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
2. งบด าเนินงาน (530000) รวม  1,627,043 บาท  
   2.1 ค่าใช้สอย(532000) รวม  855,000  บาท 
   1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  
    จ านวน 825,000  บาท 
               1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา      จ านวน 825,000 บาท 

           1.1ค่าอาหารกลางวัน                    จ านวน 612,500 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด 

เทศบาลต าเมืองศรีไค ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ี ท่ี มท 0893.2/ว1918 ลง
วันท่ี 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1658 ลวงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)” 

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ท่ี 2 จ านวน 28 คน เป็นเงิน 137,200  บาท 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ท่ี 5 จ านวน 40 คน เป็นเงิน 196,000  บาท 
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  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม หมู่ท่ี 7 จ านวน 57 คน เป็นเงิน 279,300  บาท 
(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 158 ล าดับท่ี 3) 

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)       จ านวน 212,500 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดซื้อจัดหาส่ือการ 

เรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ี ท่ี มท 0893.2 /ว1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1658 ลวงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ท่ี 2 จ านวน 28 คน  เป็นเงิน 47,600  บาท 
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ท่ี 5 จ านวน 40คน  เป็นเงิน 68,000 บาท  
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม หมู่ท่ี 7 จ านวน 57 คน  เป็นเงิน 96,900 บาท 

2.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย             จ านวน 30,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณ 

วิทยากรค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
2.2 ค่าวัสดุ                รวม 640,043 บาท 

1. ค่าอาหารเสริม(นม)                          จ านวน 640,043 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค และ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3301 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2560“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน”     
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ท่ี 2   จ านวน 28 คน  เป็นเงิน 53,654   บาท 
  2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ท่ี 5   จ านวน 40 คน  เป็นเงิน   76,678  บาท  
  3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม หมู่ท่ี 7 จ านวน 57 คน  เป็นเงิน109,224   บาท 
  4.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)จ านวน 86 คน เป็นเงิน164,794 บาท 
  5.โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์   จ านวน 123 คน           เป็นเงิน 235,693 บาท 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 159 ล าดับท่ี 1) 
2.3 ค่าสาธารณูปโภค            รวม  132,000 บาท  
 1. ค่าไฟฟูา             จ านวน 72,000 บาท  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟูาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

2. ค่าน้ าประปา                    จ านวน30,000บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองศรีไค   ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 



 

 

81 
           3. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม        จ านวน 30,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสาร 
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นกับการใช้บริการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
3. งบลงทุน          รวม  48,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์         รวม 48,000 บาท 
 1. ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน 48,000 บาท 

   1.1 เครื่องปรับอากาศ                                                                    จ านวน  28,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด  24,000 บีทียู ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม หมู่ท่ี ๒ จ านวน ๑ เครื่อง  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ มีนาคม 2560 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)                                          

 1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ,เก้าอี้                     จ านวน 20,000  บาท 
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแขม หมู่ท่ี 2 จ านวน 5ชุดๆ 4,000 บาท โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน แต่มีความเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะด าเนินการด้วยความประหยัดจึงขอจัดหานอก
ราคาครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
4. งบเงินอุดหนุน                               รวม 836,000 บาท 

 เงินอุดหนุน                               รวม 836,000 บาท 
 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  จ านวน 836,000 บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2559 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” 
   1.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) จ านวน 86 คน  เป็นเงิน  344,000 บาท 
   2.โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ จ านวน 123 คน                     เป็นเงิน 492,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานกีฬาและนันทนาการ(00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ                  รวม  260,000 บาท 
งบด าเนินงาน                    รวม  260,000 บาท 
       ค่าใช้สอย                            รวม  260,000 บาท     
              1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    จ านวน 260,000  บาท 
  1.1  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ             จ านวน   60,000 บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าของขวัญ,ของท่ีระลึก,
ของรางวัล ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 
  1.2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เมืองศรีไคเกมส์”           จ านวน 200,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เมืองศรีไคเกมส์” เช่น  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ) 

(หมายเหตุ แผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 167 ล าดับท่ี 1) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00200) 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00211)   รวม  60,000 บาท  
1. งบด าเนินงาน (530000)  รวม  30,000  บาท  
    หมวดค่าตอบ ใช้สอยและวัสดุ (532000)  รวม  30,000  บาท 
  1.1 ค่าใช้สอย (532000)  รวม  30,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  30,000  บาท 
      1. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา                                           จ านวน 15,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา เช่น ค่าสมนาคุณ 
วิทยากรค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
         2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น                            จ านวน 15,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าสมนาคุณ 
วิทยากรค่าอาหารอาหารว่าง และเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
2. งบเงินอุดหนุน (600000)  รวม    30,000  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  รวม    30,000  บาท 
  2.1 เงินอุดหนุน  (561000)  รวม    30,000  บาท 
        เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               จ านวน 30,000  บาท 
                    อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี         จ านวน  30,000 บาท                
            -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

         แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)    รวม  2,756,800  บาท 
1. งบบุคลากร (520000)       รวม  1,070,800 บาท 
    หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว    รวม  1,070,800 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  (522000)     จ านวน 1,070,800 บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100)       จ านวน  1,004,800 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมท้ังปรับปรุงเงินเดือนผู้อ านวยการกองช่าง  
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)      จ านวน  66,000 บาท 
  2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     จ านวน 24,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆท่ีจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานเทศบาล 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)    จ านวน   42,000  บาท   
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน  3,500  บาท/เดือน ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้      
2. งบด าเนินงาน (530000)       รวม  1,650,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      รวม  1,650,000  บาท 
 2.1 ค่าตอบแทน  (531000)     จ านวน  70,000  บาท 
 1. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)        จ านวน  30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)            จ านวน 30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)     จ านวน  10,000  บาท 

-เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังให้
ปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.2 ค่าใช้สอย  (532000)        รวม 1,240,000 บาท  

 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)     จ านวน 550,000  บาท 
1.1  ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน 500,000  บาท 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าของค่าส ารวจออกแบบ ประมาณการโครงการท่ีเกินขีดความสามารถ
ของเทศบาล ค่าล้างอัด/ขยายฟิล์มถ่ายรูปค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯจ้างเหมารักษาความ
สะอาดค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทางราชการ ค่าจ้างเหมา
แรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนนในเขตรับผิดชอบ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจ
หน้าท่ี เช่นค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล เป็นต้น ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 1.2  ค่าถ่ายเอกสาร/แบบแปลน     จ านวน  10,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลนต่างๆในราชการของเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 1.3  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ    จ านวน  40,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอื่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)    จ านวน  630,000  บาท 

 2.1  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์    จ านวน  230,000 บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท ต้ังจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท 
2.2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง              จ านวน 400,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 
          จ านวน  60,000 บาท 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จ านวน  60,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
2.3 ค่าวัสดุ  (533000)       รวม  340,000  บาท 
 1. ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  (330100)     จ านวน  30,000 บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระดาษแฟูมปากกาและอื่น ๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  (330600)       จ านวน  30,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของต่างๆท่ีใช้ในการก่อสร้างเช่นค้อนตะปูไม้ต่างๆสีปูนซีเมนต์ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. ประเภทค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  (330200)      จ านวน  250,000  บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆในกิจการของเทศบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
4. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)       จ านวน 30,000  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. งบเงินอุดหนุน (600000)  รวม    36,000  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน  รวม    36,000  บาท 
  1.1 เงินอุดหนุน  (561000)  รวม    36,000  บาท 
        เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               จ านวน 36,000  บาท 
                    1.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอวารินช าราบ     จ านวน  36,000 บาท                
            -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง          รวม  12,971,403 บาท 
1. งบกลาง (510000)        รวม  12,971,403 บาท 
   หมวดงบกลาง        รวม  12,971,403 บาท 
 1.1 งบกลาง (510000)      รวม  12,971,403 บาท 
 1. ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบ้ีย     จ านวน 1,760,000  บาท 
  1.1  ค่าช าระหนี้เงินต้น (110100)     จ านวน 1,310,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบ้ียของธนาคาร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  1.2  ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ (110200)    จ านวน   450,000 บาท 

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบ้ียของธนาคาร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)    จ านวน  498,214 บาท 

 2.1  เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จ านวน  32,350  บาท 
 -เพื่อเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.2545 ข้อ 16 ก าหนดให้สมาชิกสามัญต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยเป็นรายปี ตามเกณฑ์ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจ าปีท่ีผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น
เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ท้ังนี้ไม่เกิน หนึ่งเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.167  ของเงินรายรับจริง
ของปีท่ีล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ 2559 มีรายได้  จ านวน 19,371,844.51 บาท)       
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

 2.2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง (110300)  จ านวน  46,964    บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง จ านวนร้อยละห้าของเงินค่าจ้างและเงิน

เพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
           2.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง (110300) (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)                                                   

จ านวน  18,900  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  จ านวนร้อยละหา้

ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มกาครองชีพชั่วคราว  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2.4  เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จ านวน 400,000   บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี อัตราไม่น้อย 

กว่าร้อยละห้าสิบ ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
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3. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (120100) จ านวน  520,789  บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยให้ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละสองของ
ประมาณการรายได้ในงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีนั้นท้ังนี้ไม่รวม เงินกู้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาลและรายได้จากพันธบัตร (ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2561)  จ านวน 
26,039,450 คิดร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 4. ประเภทเงินส ารองจ่าย  (111000)                      จ านวน  650,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นท่ีต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลโดยท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ล่วงหน้าหรือกรณีต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายโดยให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 495,850 บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 154,150   บาท 
 5. ประเภททุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก      จ านวน  30,000  บาท 

  -เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าเมืองศรีไค    
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

  6. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (110500)  จ านวน 9,512,400 บาท 
  6.1  เงินเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ (110700)    จ านวน 90,000 บาท 
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ตามภารกิจถ่ายโอน

จากบัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจากท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลจ านวน  15 ราย   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  6.2  เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน 6,523,200 บาท 
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามภารกิจถ่ายโอนจาก

บัญชีจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจากท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลจ านวน  828 ราย   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  6.3  เงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ                จ านวน 2,899,200 บาท 
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการตามภารกิจถ่ายโอนจากบัญชี

จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและนอกเหนือจากท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขต
เทศบาลจ านวน  302 ราย   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 

ทั้งน้ี เป็นไปตามบัญชีการจ าแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ อปท.ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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ส่วนท่ี 4 
 

    -บันทึกก่อนจัดท าร่างเทศบัญญัติฯ 
    -เสนอญัตติฯ 
..    -เรียกและประชุมสภาฯ 
    -ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ 
    -ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
    -เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
      
         


