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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,500,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวด

เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป       รวม 6,561,580 บาท 
 

1. งบบุคลากร        รวม 4,051,080 บาท   
 

1.1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว  รวม 4,051,080 บาท   
 

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)     จ านวน 1,740,840 บาท 
 

(1) ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี     จ านวน 173,880 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล นายกเทศมนตรี   จ านวน 1 คน 
และรองนายกเทศมนตรีจ านวน  2  คน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
จ านวน  30,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี  
จ านวน   1  คน    และรองนายกเทศมนตรี   2   คน    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี   00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า  95) 

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  จ านวน  
30,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จ านวน 1 คน  และ
รองนายกเทศมนตรีจ านวน  2  คน   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
จ านวน  16,560   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
จ านวน 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า  86) 
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(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล      จ านวน 1,490,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111)     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 86) 

 

1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    จ านวน  2,310,240 บาท 
 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,694,880   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
ประกอบด้วย 

- ปลัดเทศบาล 
   -  นักบริหารงานทัว่ไป 

-  บุคลากร 

-  เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 

-  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

-  เจ้าพนักงานธุรการ        

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 
 

(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 176,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า 86) 
 

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน 398,040   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
รายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า  86)  ประกอบด้วย 

   -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  อัตรา 

   -  พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา 
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   -  คนงานทั่วไป(ส านักปลัด)  1 อัตรา 
 

(4) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   40,920    บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายก าหนด (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  
00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

 

 

 

 

 

 

 

2. งบด าเนินการ       รวม 2,257,000 บาท  
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ          รวม 1,287,000 บาท  
 

2.1.1 ค่าตอบแทน         จ านวน   297,000 บาท   
 

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน   70,000  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล       ลูกจ้างประจ า     และพนักงานจ้าง   ของเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 3072     ลงวันที่  29  
กันยายน  2557     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  
00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 
2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์     
(เลื่อนไหล)     ทีม่าจากบุคคลภายนอก      ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณในการออก
ข้อสอบ        ตรวจข้อสอบ     ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล  เกี่ยวกับการสอบใน
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การสอบคัดเลือก  การคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ตลอดจนค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่มี
หนังสือสั่งการ  แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป รหัสบัญชี  00111)    (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
 

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่
ไม่อาจท าในเวลาราชการทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2550 ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
 

(3) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน   จ านวน  192,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงกฎหมาย  ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  
00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 30,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืนที่ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 
 

2.1.2 ค่าใช้สอย     จ านวน  755,000 บาท 
   
(1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 355,000   บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ  แยกเป็น  
 

1) ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นถ่ายเอกสาร (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 
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2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 86) 
 

3) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล   จ านวน  5,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูล
ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 
00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 
 

4) ค่าขอรับเอกสารและสิ่งพิมพ์ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสั่งวารสารและสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์  หนังสือระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ นิตยสารท้องถิ่น วารสารของ เทศบาลและหนังสืออ่ืนๆ     (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 
 

5) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน และบริการทั่วไป   จ านวน 
336,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล   ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเพ็ญ  เครื่องใช้
ภายในส านักงาน   งานให้บริการภายในส านักงาน ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 

 
 
 
 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน 40,000  บาท  แยกเป็น 

1) ค่ารับรอง จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของค่ารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  
กรกฎาคม  2548    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 85) 
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2) ค่ารับรองประชุมสภา   จ านวน    20,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  การประชุมคณะกรรมการสภาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจาก
ท้องถิ่น หรือสภาท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ เอกชนประชาชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548   (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป     งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 – 2561 หน้า 85) 
 

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
จ านวน 300,000 บาท 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จ านวน 100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ,  
ค่าพาหนะ ,  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561 หน้า  85) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล , ค่าด าเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขต ,
ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ ที่
หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 85) 

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จ านวน
10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน  เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น  การมีส่ วนร่ วมของประชาชน การจัด เวทีประชาคมเวที
ประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ(ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 88) 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  จ านวน 80,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ   เช่น    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  
พวงมาลา ซื ้อธง ธงทิว  โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ ค่าจ ัด
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สถานที่และอ่ืนๆ  เกี่ยวกับงานพิธีการ และต้อนรับบุคคล  (ปรากฏใน
แผนงานบร ิหารทั ่ว ไป   ง านบร ิหารทั ่ว ไป   รห ัสบ ัญช ี  00111 )     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 2561 หน้า 68) 

5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน  10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่า ใช ้จ ่ายในการจัดกิจ กรรมว ันเทศบาล และค่าใช ้จ ่าย อื ่น ๆ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561   หน้า 83) 

6) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตส านึกเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการพนักงาน  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป   รหัสบัญชี 
00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 91) 

(4) ประเภทรายจ่ายเพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  60,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเช่น  รถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์    เครื่องปรับอากาศ   ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดส าเนา 
เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้  โต๊ะ และบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า  94) 

 

2.1.3 ค่าวัสดุ      จ านวน  235,000 บาท 

(1) ประเภทวัสดุส านักงาน   จ านวน   50,000   บาท  ประกอบด้วย 
1) ค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

ส านักงาน  เช่น โต๊ะ  เก้าอ้ี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข  น้ ายาลบค าผิด แผงกั้นห้อง กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ สมุด ตรายาง ธงชาติ   น้ าดื่มและวัสดุอ่ืนๆ ที่เป็นวัสดุส านักงานและ
แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป    รหัสบัญชี 00111)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า  86) 

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว   เช่น    ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่  กระดาษช าระ  เข่ง 
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ไม้กวาด ขันน้ า แก้วน้ า ชุดกาแฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  86) 

 
(3) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 

หลอดไฟ   บัลลาส  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร์รี่วิทยุเสาอากาศหรือสายอากาศส าหรับ
วิทยุแผงรับสัญญาณวิทยุ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
รหัสบัญชี  00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561หน้า 86) 

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
ยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน    ล็อคพวงมาลัย  ล็อคเกียร์  
น้ ามันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์
กรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  ล็อคคลัตช์  ฯลฯ    และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นที่จัดอยู่ในประเภทนี้   
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี   2559 – 2561 หน้า  86) 

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่น Diskette ตลับหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์   แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
หมึกพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แป้นพิมพ์ เมาส์   เมนบอร์ด 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 
20,000 บาท ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 
00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 2561 หน้า  86) 

(6) ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน    60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันก๊าด  น้ ามันเครื่อง  
จารบี  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 84) 

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  83) 

(8) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  
ปูนซีเมนต์  ทราย  หิน  ลูกรัง  ยางมะตอย  น็อต  ตะปู  ฆ้อน  คีม  สิ่ว  ขวาน  สว่าน  
เหล็กเส้น  เครื่องวัดขนาดเล็ก  ลูกดิ่ง  สี  แปรงทาสี  ทินเนอร์  ไม้ต่างๆ  ฯลฯ (ปรากฏ
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ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค      รวม 970,000    บาท   

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน 700,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับส านักงาน
เทศบาลต าบลเพ็ญ  สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในที่สาธารณะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 
2561 หน้า 86) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 100,000    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับ
ส านักงานเทศบาลต าบลเพ็ญ  สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอเพ็ญ  ศูนย์เด็กเล็ก และในที่
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 
– 2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทค่าโทรศัพท์และค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต  จ านวน 140,000   บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่น ค่าบริการปรับปรุง เว็บไซต์  ค่าปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตในส านักงาน ค่าบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ ฯลฯ  ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 
00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 2561 หน้า 86) 

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน 30,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
2559 – 2561 หน้า 86) 
 

3.   งบลงทุน       รวม  213,500 บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม    213,500 บาท 

3.1.1 ค่าครุภัณฑ ์    จ านวน  213,500 บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน  110,900       บาท 

1) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ      จ านวน   9,900  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  1 
เครื่อง  (ขอจัดซื้อในราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  (ปรากฏใน
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แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ        แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ)    ขนาด 30,000    บีทียู  จ านวน  37,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน    ชนิดตั้งพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 36,000  บีทียู จ านวน  1  เครื่อง  
ติดตั้ง  ณ  ส านักทะเบียนเทศบาล  (ขอจัดซื้อในราคาจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

3) ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น    จ านวน   6,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 10 ลิตร จ านวน  1 เครื่อง (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาด
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 – 2561  หน้า 86)   

4) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต     จ านวน  7,500   บาท    เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 1 ตัว  (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาด
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 86) 

5) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์     จ านวน   25,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์   ขนาด  120x70x75  จ านวน  10  ตัว  
(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

6) ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะนวม  จ านวน  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้ า อ้ี เบาะนวม  จ านวน  50 ตัว   (ขอจัดซื้ อ ในราคาท้องตลาด
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รหัสบัญชี  00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561  หน้า  86) 

7) เก้าอ้ีล้อเลื่อน  จ านวน  38,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน  
จ านวน  15  ตัว (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาดนอกเหนือจากบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงาน
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ทั่วไป รหัสบัญชี 00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  
หน้า  86) 

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน   7,600   บาท 

1)  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์    Multifunction   แบบฉีดหมึก   (Inkjet)   จ านวน 
    7,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์   Multifunction   แบบฉีด 
    หมึก (Inkjet)  จ านวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,  Copier , Scanne R  
   และ Fax  ภายในเครื่องเดียวกัน 
-  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200  dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  นาทีต่อหน้า 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  33  นาทีต่อหน้า 
-  สามารถสนแกนเอกสาร  A4 (ขาวด า – สี) ได ้
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400  dpi 
-  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90  ส าเนา 
-  สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100   
    Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้ได้กับ  A4,Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่ 
    กระดาษไม่น้อยกว่า  100  แผ่น 

(3) ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน  จ านวน  57,000      บาท 

2)  ค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ จ านวน 57,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบ    

                                        เต็นท์ ขนาด  4x8  เมตร  จ านวน 6 หลัง  (ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาด      

                                        นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)เช่น เต็นท์ ถุงนอน  เข็มทิศ     

                                        เปล  เตียงสนามฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

                                        รหัสบัญช ี00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม     20,000    บาท  



82 
 

4.1 หมวดรายจ่ายอ่ืน        รวม     20,000    บาท   
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการงานราชการ
ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 ) 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม 20,000  บาท 
 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน        รวม 20,000  บาท  
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 20,000  บาท 
 

(1) โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอเพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการ
อ าเภอ…ยิ้มเคลื่อนที ่จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอ าเภอ
เพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการอ าเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2559 – 2561 ) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯแล้ว 

(2) โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอเพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการ
ช่วยเหลือกิจกรรมการบริจาคโลหิต  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนปกครองอ าเภอเพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือ
กิจกรรมการบริจาคโลหิต  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
บัญชี 00111)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  58)    จะ
ด าเนินการได ้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว 

 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ     รวม   1,490,720   บาท 
1. งบบุคลากร       รวม   1,038,720 บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว  รวม   1,038,720 บาท      
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       จ านวน 1,038,720 บาท 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 984,720 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประกอบด้วย 

   -  นักบริหารงานทั่วไป 
   -  นิติกร 
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   -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -  เจ้าพนักงานธุรการ 

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ.อุดรธานี  
ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ รหัสบัญชี00112)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี2559 – 2561 
หน้า 86) 

(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ  จ านวน 54,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการรหัสบัญชี  00112) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 

2. งบด าเนินการ      รวม 452,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม 452,000 บาท  

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน  164,000 บาท  
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ านวน 20,000  บาท   
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  จ านวน 20,000 บาท  เ พ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนต่างๆ  ที่มีหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติหรือ
ระเบียบกฎหมายรองรับ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112)     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า 86) 

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน 114,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาล     ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึง
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 86) 
 
 

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน   30,000    บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืนฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 95) 
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2.1.2 ค่าใช้สอย      จ านวน   219,000 บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 164,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น 
 

1) ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 86) 

2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือจ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 86) 

3) ค่าธรรมเนียม  จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าป่วยการ  
หลักประกัน     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ      ที่ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ  
ตามระเบียบของทางราชการฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 
2561 หนา้ 86) 

4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่น  วารสารสรุปผลงานของเทศบาล  แผ่นพับที่ทางเทศบาล
จัดท าขึ้น  ค่าจัดท าปฏิทินฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 
2561 หน้า 86)  

5) ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน  84,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ 
ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจหลักของกองวิชาการและแผนงาน เช่น จัดท าเข้าเล่ม
แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี แผนงานด าเนินงาน พร้อมทั้งน าส่งผู้ที่
เกี่ยวข้อง และ  จัดท าส าเนาเอกสารงานนิติการ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี 00112)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
จ านวน  45,000 บาท  แยกเป็น 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
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วางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 85) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน 25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
เข้าอบรมสัมมนา  ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ  รหัสบัญชี  00112)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า 85) 

(3) ประเภทรายจ่ายเพ่ือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน 10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561 หน้า 94) 
 

2.1.3 ค่าวัสดุ      จ านวน  69,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  

กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  
หน้า 86) 

(2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ   เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  19 ,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  แผ่น CD  หมึก ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า86) 

(4) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
รหัสบัญชี  00112) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561หน้า 83) 
 

3. งบลงทุน      รวม  -   บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม  -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน     รวม  -  บาท  
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งานบริหารงานคลัง      รวม 1,785,496 บาท  
 

1. งบบุคลากร                                         รวม 1,148,496 บาท 
 

1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว รวม 1,148,496 บาท 
 

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน  1,148,496 บาท 
 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน      จ านวน 618,720  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีประกอบด้วย 
-  นักบริหารงานคลัง    

-  นักวชิาการเงินและบัญชี         

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญ    ที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561 หน้า   86) 

(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 42,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง    (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  
2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 433,356 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของเทศบาล   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  หน้า 86) 

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ จ านวน 54,420 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 
00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561 หน้า 86) 
 

2. งบด าเนินการ      รวม 597,000 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม 597,000 บาท 
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2.1.1 ค่าตอบแทน          จ านวน   52,000    บาท     
 

(1) ค่าเช่าบ้าน  จ านวน 42,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่า (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 
00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 หน้า 86) 

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 
2561 หน้า 86) 

 
 

2.1.2 ค่าใช้สอย      จ านวน  488,000 บาท   
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน   240,000    บาท 

1) ค่าเช่าทรัพย์สิน  จ านวน  220,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
ส าหรับโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด ห้องแถว และสถานีขนส่ง   รวมค่าธรรมเนียมอ่ืนใด
ที่คิดค านวณรวมกับค่าเช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 -  2561 หน้า  86) 

2) ค่าประกันอัคคีภัย  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยส าหรับ
อาคารในที่ราชพัสดุต่าง (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
รหัสบัญชี  00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559  -  2561  หน้า 86 ) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย            
หมวดอ่ืนๆ จ านวน 248,000  บาท 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    จ านวน    20,000    บาท        เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้างหรือพนักงาน
จ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561   หน้า 86) 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
จ านวน 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ ,
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 
หน้า 85) 
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3) โครงการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  จ านวน 198,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลแผนที่ภาษี และน าเข้าข้อมูลท าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ ของเทศบาลต าบลเพ็ญ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559  -  2561  หน้า  91) 

4) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  
2561   หน้า  94) 
 

2.1.3 ค่าวัสดุ     จ านวน  57,000  บาท   
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน   เช่น 

กระดาษ  ดิ นสอ กระดาษไข   หมึ ก โร เนี ยว   หมึก พิมพ์ดี ด   แบบพิม พ์                      
ค าร้องต่าง ๆ  เก้าอ้ีล้อเลื่อนและอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561  หน้า 86) 

 

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูลและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    00113) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 12,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                        
ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่องและอ่ืนๆ ที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รหัสบัญชี    
00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561 หน้า 84) 
 

3.  งบลงทุน       รวม -       บาท  
 

4.  งบรายจ่ายอ่ืน     รวม -  บาท 
 

5.  งบเงินอุดหนุน     รวม 40,000  บาท 
 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน        รวม     40,000     บาท 
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน      40,000  บาท 
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(1)  โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  จ านวน  40,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเพ็ญ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร  

งานคลัง   รหัสบัญชี   00113)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2558  -  2560  หน้า 92)  

จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ   

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม   1,405,920 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 889,920 บาท 
1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว  รวม 889,920 บาท   

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  จ านวน  889,920 บาท   
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(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน  357,720  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  
หน้า  86)  ประกอบด้วย 
-  นักบริหารงานทั่วไป 
หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 

(2) ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า    จ านวน 532,200 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง
ประจ าของลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า(ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี
00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86)  ประกอบด้วย 

   -  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  1  อัตรา 

   -  พนักงานขับรถดับเพลิง 1  อัตรา 

2. งบด าเนินการ       รวม 396,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม 396,000 บาท   

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน  46,000 บาท  
(1) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน  จ านวน  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของ

พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงกฎหมาย  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืนที่ได้รับสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี00121)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

2.1.2 ค่าใช้สอย      จ านวน 180,000 บาท   
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  -    บาท  
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

จ านวน 130,000 บาท 
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1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
จ านวน 15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  , ค่าพาหนะ ,  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 86) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 15,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าด าเนินคดี ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขต,ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนประชุมอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างที่เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 86) 

3) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยการจราจรเจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจในเทศกาลและการจัดงาน
เทศบาล  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์  งานประเพณีบุญบั้งไฟฯลฯ โดย
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี00121 ) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 93) 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.)  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เช่น ค่าพิธีการ  ค่าวัสดุ  
ค่าอาหาร น้ าดื่ม ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  55)   

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  
จ านวน 20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 55) 
 
 



92 
 

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุจ านวน 
20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย
เพ่ือลดอุบัติเหตุ  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รหัสบัญชี  00121)  (ปรากฏในแผน
สามปี 2559 – 2561 หน้า 93) 

(3) ประเภทรายจ่ายเพ่ือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน 50,000  บาท  
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เช่น รถบรรทุกน้ า  
รถดับเพลิง รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว เครื่องเรือยนต์  ตู้  โต๊ะ และบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า  94) 

2.1.3 ค่าวัสดุ      จ านวน  170,000 บาท 
(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

เช่น หลอดไฟ บัลลาส  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร์รี่วิทยุเสาอากาศหรือสายอากาศ
ส าหรับวิทยุแผงรับสัญญาณวิทยุ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี  00121 ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 

(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  ล็อคพวงมาลัย  ล็อคเกียร์  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร ทาสี  ตีเส้น  แผ่นป้ายจราจร 
เสื้อสะท้อนแสง  ไฟฉาย  และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นในประเภทนี้ ฯลฯ  ที่จ าเป็นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 
2561  หน้า  86) 

(3) ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
น้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น เช่น  น้ ามันดี เซล  น้ ามันเบนซิน  น้ า มันก๊าด  
น้ ามันเครื่อง  จารบีฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561 หน้า 86) 

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น  ไม้อัด พู่กัน สี  ฟิล์ม เมนโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม กระเป๋าใสกล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ
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(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน รหัสบัญชี  00121 )  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า  86) 

 
 
3. งบลงทุน       รวม   -  บาท 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม       -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน     รวม  120,000 บาท  
 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม  120,000 บาท  
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน  120,000  บาท 
 

(1) โครงการอุดหนุนอ าเภอเพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการ  เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน 40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
อ าเภอเพ็ญตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 )  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 84)จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว 

(2) โครงการอุดหนุนจังหวัดอุดรธานีตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการ เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
จังหวัดอุดรธานีตามโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี 00121 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561 หน้า 84)  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว 

(3) โครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเพ็ญ จ านวน 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเพ็ญ ในโครงการชุมชนส านึกรักบ้านเกิด ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน รหัสบัญชี 00121 )   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 55) 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม 80,000  บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม      -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ       รวม 80,000  บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม 80,000  บาท   

 

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน      -  บาท  
 

2.1.2 ค่าใช้สอย      จ านวน  30,000 บาท   
 

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
ตั้งไว้ 30,000 บาท 
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศกิจ   จ านวน  30,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  หรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ  ค่าอาหาร และอ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 93)  

, 

2.1.3 ค่าวัสดุ    จ านวน 50,000 บาท 
(1) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  จ านวน 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง

ดับเพลิง  เช่น   สายยาง   สายส่งน้ า  วัสดุดับเพลิง  ถังเคมีดับเพลิง  กระบอง  ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
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ระงับอัคคีภัย   รหัสบัญชี  00123)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   2559 – 2561  
หน้า  93)  
 

3. งบลงทุน       รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน     รวม - บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ 

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม    1,597,080  บาท 

1.  งบบุคลากร                               รวม 1,058,400  บาท 

1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว  รวม 1,058,400  บาท 
1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    จ านวน 1,058,400  บาท 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 658,440 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ประกอบด้วย 

    -  นักบริหารการศึกษา   

-  นักวชิาการศึกษา                                                        
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หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  25589 – 2561  

หน้า 86) 

(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน  42,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  หน้า 86) 

(3) ประเภทค่าจ้างชั่วคราว จ านวน 333,960  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ชั่วคราวของเทศบาล  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  
หน้า 86) 

(4) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ  จ านวน  24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างชั่วคราว   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา   รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  
2561  หน้า 86) 

2. งบด าเนินการ     รวม 491,680 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 491,680 บาท 

2.1.1 ค่าตอบแทน    จ านวน 78,000 บาท 
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน 78,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัสบัญชี  00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  
หน้า 86)                                                                                                                                                       

2.1.2 ค่าใช้สอย       จ านวน 318,680 บาท  
 

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 168,000 บาทแยกเป็น 
1) ค่าจ้างเหมาบริการ    จ านวน  168,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่ารักษาความปลอดภัยและแม่บ้านท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพ็ญ   ล้างฟิล์ม  อัดภาพ  ขยายภาพ  เย็บหนังสือ  วารสาร  ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัสบัญชี  00211)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
จ านวน 130,680  บาทแยกเป็น 
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1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จ านวน 90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุม ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รหัสบัญชี 
00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า 86) 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน 
40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าเดินทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้าง สังกัดกอง
การศึกษา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า 85) 

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     จ านวน   680   บาท     
แยกเป็น 

3.1) ประเภทค่าพาหนะน าเด็กส่งโรงพยาบาล จ านวน 680 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าพาหนะน าเด็กส่งโรงพยาบาล  อัตราคนละ 10 บาท ต่อปี  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2560 หน้า  62) 

(3) ประเภทรายจ่ายเพ่ือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษาที่ช ารุดให้ใช้การได้ดีเช่นเดิม (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี  00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 - 2561 หน้า  86) 

2.1.3 ค่าวัสดุ     จ านวน  95,000  บาท   
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน  50,000   บาท  

1) ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ 
หมึกโรเนียว ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง  กรรไกร เครื่องยิงกระดาษ  
เครื่องคิดเลขผ้าประดับ  ผ้าปูโต๊ะ  เพ่ือใช้ตกแต่ง    ในงานโครงการต่างๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 
00211)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  86) 

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ถ้วย ชาม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 - 2561 หน้า  86) 
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(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   
แผ่นบันทึก   แผ่นกรองแสง    หมึก  ฯลฯ     ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561  
หน้า  86) 

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น ไม้อัด พู่กัน สี ฟิล์ม แผ่นพลาสติก แผ่นพับสติกเกอร์ แผ่นซีดี ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯของกองวิชาการและแผนงาน (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า 83) 

(5) ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    เช่น   น้ ามันดี เซล   น้ ามันเบนซิน น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า 84) 

3. งบลงทุน        รวม 27,000  บาท 
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม 27,000  บาท 

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์      จ านวน 27,000  บาท 
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  27,000   บาท 

1) ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลจ านวน  27,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เซ็นเซอร์ Hybrid  CMOS ล้านพิกเซล 
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง  5  ภาพ/วินาที 
- ระบบโฟกัสความเร็วสูง Hybrid AF 9 จุด 
- ความไวแสง  ISO 100 – 12800 
- บันทึกภาพวีดีโอระดับ  Full HD 
- จอ  Clear View LCD  II  ทัชสกรีน  3.0” ปรับหมุนได้ 360 องศา 

(ขอจัดซื้อในราคาท้องตลาด  นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
บัญชี 00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
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4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม    -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม 20,000  บาท 
5.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม 20,000  บาท  

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 20,000  บาท  
 

(1) อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเพ็ญ จ านวน 
20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเพ็ญ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี 00211)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2558 – 2560 
หน้า  42) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม 7,855,600  บาท 
 

1.  งบบุคลากร                             รวม   649,020 บาท 
 

1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม   649,020   บาท 
 

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    จ านวน  649,020   บาท 
 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  จ านวน 219,240 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา หรือพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล     (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า 86) 
 

(2) ประเภทค่าจ้างชั่วคราว จ านวน 380,760  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ชั่วคราวของเทศบาล(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  รหัสบัญชี  00212)     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561
หน้า 86) 
 

(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  จ านวน 49,020  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างชั่วคราว    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  รหัสบัญชี 00212)     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  
หน้า 86) 

2. งบด าเนินการ     รวม 2,622,100 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม 2,622,100 บาท 
 

2.1.1 ค่าตอบแทน    จ านวน       -  บาท 
2.1.2 ค่าใช้สอย      จ านวน   466,800 บาท  
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(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ค่าใช้จ่ายในพิธีการและพิธีการทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ จ านวน  80,000 บาท   แยกเป็น 

1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 
– 2561 หน้า 62) 

2) โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  
20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี  00212)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนา  สามปี  2559 – 2561  หน้า  64) 

3) โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ  
จ านวน  10,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดโครงการ  ค่าอาหาร  
ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ปรากฏในแผนงานแผนการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัสบัญชี  00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561  หน้า  64) 
 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
จ านวน 386,800  บาทแยกเป็น 
 

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 386,800 บาท  
แยกเป็น 
 

1.1) ค่าวัสดุอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ 
จ านวน 380,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ จ านวน 68 คน คนละ 20 บาท 
/ วัน รวม 280 วัน  เป็นเงิน 380,800 บาท (จ่ายเป็นรายเดือน)  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่ อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 – 2561 หน้า 66) 

1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก  จ านวน 6,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก  อัตราคนละ 2,000 บาท  
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จ านวน 3 คน  เช่น  ค่าลงทะเบียนในการส่งผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาประชุม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า  86) 
 

2.1.3 ค่าวัสดุ     จ านวน  2,155,300  บาท   แยกเป็น 
 

(1) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล    จ านวน 
2,022,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)    ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชา
นุกูล จ านวน 1,111 คน  คนละ 7 บาท/วัน รวม 260 วัน  เป็นเงิน  2,022,020 บาท 
(จ่ายเป็นรายเดือนตามยอดที่ได้รับจัดสรร)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 
– 2561 หน้า  66) 

(2) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ จ านวน
133,280 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเพ็ญ จ านวน 68 คน คนละ 7 บาท/วัน รวม 280 วัน  เป็นเงิน  133,280  บาท  
(จ่ายเป็นรายเดือน)  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  66) 
 
 

3. งบลงทุน        รวม 100,000 บาท 
 

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม 100,000 บาท 
 

      3.1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  100,000 บาท 
 

  1) โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ  จ านวน  100,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพ็ญ  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รหัสบัญชี  00212)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 – 2561  หน้า  62) 

 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม       -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม 4,484,480 บาท 
 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม 4,484,480  บาท  
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน 4,484,480 บาท  
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(1) โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จ านวน  20,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 
สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212)  (ปรากฏในแผนสามปี 2559 – 2561 
หน้า  69) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
 

(2) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล  จ านวน 4,444,480 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน        ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล    ในการ
จัดท าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 1,111 คน คนละ 20 บาท/วัน รวม 200 วัน
เป็นเงิน 4,444,400 บาท (อุดหนุนเป็นรายงวดตามยอดที่ได้รับจัดสรร) (ปรากฏ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212) (ปรากฏ
ในแผนสามปี 2559 – 2561 หน้า 66) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
 

(3) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนวัยเรียนต้านยาเสพติด  จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนวัยเรียนต้านยาเสพติด ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ
ประชานุกูล  (ปรากฏแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
รหัสบัญชี  00212)    (ปรากฏในแผนสามปี 2559 – 2561 หน้า 62) จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 

 

 

 

งานระดับมัธยมศึกษา      รวม 50,000  บาท 

1. งบบุคลากร                              รวม      -  บาท   
 

2.  งบด าเนินการ      รวม      -  บาท 

3.  งบลงทุน        รวม   บาท 

4.  งบรายจ่ายอ่ืน      รวม      -  บาท 

5.  งบเงินอุดหนุน      รวม  50,000 บาท 
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5.1 หมวดเงินอุดหนุน       รวม  50,000  บาท  
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน    50,000 บาท  
 

(1) โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัด ตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน  
สนับสนุนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
รหัสบัญชี 00213) (ปรากฏในแผนสามปี 2559 – 2561 หน้า 62) จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯแล้ว 
 

(2) อุดหนุนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานระดับมัธยมศึกษา  รหัสบัญชี  00213)    (ปรากฏในแผนสามปี  2559 
– 2561    หน้ า   64 )     จะด า เนินการได้ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ   
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อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    รวม 2,022,152 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม 1,885,952 บาท 
1.1. หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว  รวม 1,885,952 บาท  

1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    จ านวน 1,885,952   บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน  280,080  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน    ประกอบด้วย 
   - เจ้าพนักงานธุรการ            1     อัตรา 

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รหัสบัญชี  00221)      (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559  -  2561  

หน้า  86) 

(2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า  จ านวน 680,840 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ลูกจ้างประจ า  ประกอบด้วย 

   -  เจ้าพนักงานธุรการ              1   อัตรา 

   - พนักงานขับรถบรรทุกขยะ      2   อัตรา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 

2561  หน้า 86) 

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 805,032 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 

   - พนักงานประจ ารถขยะ    7  อัตรา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป      (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  86) 

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราว รายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายก าหนด  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 86) 
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2. งบด าเนินการ      รวม 136,200 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  รวม 136,200 บาท 

2.1.1 ค่าตอบแทน   จ านวน   18,000  บาท   
(1) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน  จ านวน 18,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงกฎหมาย ระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
รหัสบัญชี  00221)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86)  

2.1.2 ค่าใช้สอย   จ านวน  83,200    บาท     แยกเป็น 
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

จ านวน 83,200   บาท แยกเป็น 
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรจ านวน  

10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,ค่าพาหนะ,  ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 85) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงาน     ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเข้าอบรม    
สัมมนาฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
รหัสบัญชี 00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 85) 

3) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย จ านวน 43,200 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการตามโครงการ     ส่งเสริมการออกก าลัง    เช่น    ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าน้ าดื่ม น้ าแข็ง  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561  หน้า  61) 

4) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพล าน้ าเพ็ญ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินโครงการปรับปรุงทัศนียภาพล าน้ าเพ็ญ  ลอกคลองรอบวัดเกาะ ปลูกต้นไม้
บริเวณล าน้ าเพ็ญ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 
หน้า 72) 
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2.1.3 ประเภทค่าวัสดุ จ านวน 35,000 บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน 15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน   เช่น 

กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  น้ ายาลบค าผิด  แฟ้ม  ตรายาง  ลวดเสียบกระดาษ  
กระดาษกาว  ตลับชาด  กรรไกร  ใบมีดคัทเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัสบัญชี  00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 - 2561 หน้า 86) 

 

(2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
ได้แก่    แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูลแผ่นกรองแสงและอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่
ในประเภทนี้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
รหัสบัญชี  00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา
เผยแพร่  เช่น  ไม้อัด  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์ , วีดีโอเทป , แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รหัสบัญชี  
00221) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  83) 
 

3. งบลงทุน     รวม - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน   รวม - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน   รวม - บาท 
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งานโรงพยาบาล      รวม 105,000 บาท 
 

1. งบบุคลากร      รวม      -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ      รวม 105,000 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ  รวม 105,000 บาท 
2.1.1 ค่าตอบแทน          จ านวน      -  บาท   
2.1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  55,000  บาท 

 

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
จ านวน 55,000   บาท แยกเป็น 
 

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่  
จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  เช่น  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  
ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าวัสดุ  ค่าป้าย  ค่าวัคซีน   วัสดุทาง
การแพทย์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในโครงการฯ  (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 
– 2561 หน้า  56) 

2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ไข้สมองอักเสบ  จ านวน 15,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้สมอง
อักเสบ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทน ค่าอาหารค่าป้าย และ
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในโครงการ ฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 
รหัสบัญชี 00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  56) 

3) โครงการตรวจควบคุมที่จ าหน่ายอาหาร     จ านวน   20,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการตามโครงการตรวจควบคุมที่จ าหน่ายอาหาร    เช่น     ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการตรวจ  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์การตรวจ  และ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานโรงพยาลบาล  
รหัสบัญชี  00222)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  57) 

2.1.3 ประเภทค่าวัสดุ จ านวน 50,000 บาท   แยกเป็น 
(1) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 50,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    เช่น ทรายอะเบท , น้ ายาฆ่าเชื้อโรค , น้ ายา
ดับกลิ่น , น้ ายาล้างตลาด , ยาก าจัดยุงลาย , ยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันไข้หวัดนก , 
โซดาไฟ, คลอรีน ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัสบัญชี 
00222) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม  ปี2559 – 2561 หน้า  58) 
 

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน    รวม -  บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน     รวม -  บาท 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข     รวม 50,000  บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม     -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ       รวม     -  บาท 
 

 3.   งบลงทุน       รวม      -  บาท 

 4.  งบรายจ่ายอ่ืน      รวม     -  บาท 
 

 5.  งบเงินอุดหนุน      รวม 50,000  บาท 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน     รวม    50,000  บาท  
 

5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน 50,000  บาท     
 

(1) เงินอุดหนุนการสาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ  อสม.   ในเขตเทศบาล 
5 ชุมชนๆ ละ  10,000  บาท เป็นเงิน  50,000  บาท  เช่น  การพัฒนาศักยภาพด้าน
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สาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น
ให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    (ศสมช.)         (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  รหัสบัญชี 00224)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 –
2561   หน้า  58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ  

 อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     รวม    1,595,920 บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม    1,369,320 บาท 
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1.1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว    รวม   1,369,320  บาท   
 

1.1.1. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน    1,369,320 บาท 
 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,127,520  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รหัสบัญชี  00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 - 2561 หน้า 86)ประกอบด้วย 

-  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  

-  นักพัฒนาชุมชน  

-  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

-  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับแต่งตั้ง

เป็นพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญ  
 

(2) ประเภทเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  42,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี  00231)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
 

(3) ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 199,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจ า
ของลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 - 2561  หน้า 86) ประกอบด้วย 

   -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา 

 

 

 

 

2. งบด าเนินการ      รวม 196,600 บาท   
 

2.1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม 196,600 บาท  
2.1.1. ค่าตอบแทน         จ านวน  106,600 บาท        

   1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
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       ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  106,600  บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1)  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน  จ านวน 99,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ  

                             พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบ                

                             กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528  

                             จนถึงฉบับแก้ไขปัจจุบัน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป 

                             เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   

                             2559 - 2561 หน้า 86)  

                        (2)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 7,000 บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

                             ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอื่น (ปรากฏในแผนงาน 

                             สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231)  

                             (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 หน้า 86)  

2.1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  59,000  บาท  
(1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน    9,000      บาท   

1) ค่าธรรมเนียมและค่าถ่ายเอกสาร จ านวน  3,000 บาท เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม และค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์รหัสบัญชี 
00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 86) 

2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือถ่ายเอกสาร (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 86) 

3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  4,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม, ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกอง
สวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  
หน้า  86) 
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(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
จ านวน  50,000    บาท  ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
จ านวน  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าลงทะเบียนประชุมอบรม
สัมมนาต่างๆ  เช่น ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561  หน้า 85) 

2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนจ านวน  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนการประชุมอบรม การสัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานและลูกจ้างกองสวัสดิการสังคมที่เข้ารับการอบรมตามโครงการต่างๆ 
ที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 - 2561  หน้า 85) 

3) ประเภทรายจ่ายเพ่ือค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน         จ านวน 
10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองสวัสดิการสังคม  เช่น รถจักรยายนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์, ตู้, 
โต๊ะ, เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศฯลฯ  ที่ช ารุดเสียหาย ซึ่งต้องบ ารุงรักษาให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 
2561  หน้า 94) 

 

2.1.3 ค่าวัสดุ      จ านวน  31,000 บาท   
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน    15,000 บาท   

(1.1) ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน  15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ ายาลบค าผิดแฟ้มตรายาง ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษกาว 
เครื่องเย็บกระดาษ  กรรไกร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2558  - 
2560 หน้า 86) 

(2)  ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  6,000   บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ    
     น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง   และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จัด  
     อยู่ในประเภทนี้      ส าหรับรถจักรยานยนต์         ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม    
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     (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รหัส 
     บัญชี   00231)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561หน้า  84)  

 
 
 

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก, แผ่นCD-RW, DVD-RW,ตลับหมึก, หมึกพิมพ์, 
แป้นพิมพ์, เม้าท์, สายสัญญาณต่างๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ เพ่ือ ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561  หน้า 86) 
 

3. งบลงทุน      จ านวน           -  บาท   
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน  -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      จ านวน  30,000    บาท 
 
5.1 หมวดเงินอุดหนุน   จ านวน  30,000    บาท  

 
5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  30,000    บาท 

 
(1) โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเพ็ญ  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อ าเภอเพ็ญ จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนปกครองอ าเภอเพ็ญ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV   อ าเภอเพ็ญ      (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00231) (ปรากฏในแผน  สามปี 
2559 - 2561  หน้า 56)  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม 100,000 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม          -  บาท 
2. งบด าเนินการ       รวม 100,000 บาท   

2.1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม 100,000 บาท  
2.1.1. ค่าตอบแทน           จ านวน      -  บาท  
2.1.2. ค่าใช้สอย     จ านวน   100,000 บาท  

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รวม 100,000    บาท  ดังนี้ 

1) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินโครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น  ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่,ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ในการด าเนินโครงการฯ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 
2561 หน้า 52) 

2) โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัย     และผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเมือง    จ านวน  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย น้ าท่วม หรือ
อากาศหนาว รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค   บริโภค     เช่น 
ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค  ถุงยังชีพ  เครื่องกันหนาว หรือของใช้ที่จ าเป็น
ส าหรับการยังชีพ  เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้
ประสบสาธารณภัย และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ ตามหนังสือ
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสั งคมและ
สังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี 00232) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 
2561  หน้า  53) 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแล  คนพิการ  
จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร  กรรมการ  ค่าจัด
สถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในโครงการฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี  00232) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า 52) 
 

3. งบลงทุน      รวม  - บาท   
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน     รวม  - บาท 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ  

 อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานเคหะและชุมชน     

งานไฟฟ้าถนน      รวม 659,180 บาท 
 

1. งบบุคลากร      รวม 426,180 บาท 
 

1.1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว  จ านวน 426,180  บาท  
 

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  จ านวน 426,180    บาท 
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 266,760 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประกอบด้วย  
   -  นายช่างไฟฟ้า 5 จ านวน       1    อัตรา  
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หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทจ.อุดรธานี   ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัส

บัญชี 00242 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 140,520 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง
รายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86) ประกอบด้วย 

   -  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน    1 อัตรา 

(3) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน 18,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

2. งบด าเนินการ     รวม 233,000 บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม 233,000 บาท  

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน   53,000 บาท   
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน  จ านวน  36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงกฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)  

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืน ฯลฯ(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 
หน้า 86)   

(3) ประเภทเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน   2 ,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

2.1.2 ค่าใช้สอย  จ านวน  80,000 บาท  แยกเป็น 
(1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น  
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน 80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งสายพาดดับ ตามซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
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(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 -2561 หน้า 40) 

2.1.3 ค่าวัสดุ  จ านวน  100,000 บาท  แยกเป็น  
(1) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  100,000 บาท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคม

ไฟ  หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้าและอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัสบัญชี 00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561  หนา้ 86)   
 

3. งบลงทุน     รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน    รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน    รวม  - บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานสวนสาธารณะ      รวม 233,640 บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม 203,640 บาท 
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1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว   จ านวน  203,640 บาท  
 

1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)   จ านวน  203,640 บาท 
 

(1) ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  203,640  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง
ประจ าของลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัสบัญชี 00243 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 
หน้า 86)  ประกอบด้วย 

   -  คนสวน  จ านวน     1       อัตรา 

2. งบด าเนินการ     รวม 30,000  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม 30,000   บาท  

 

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน   -  บาท   
 

2.1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  -   บาท   
 

2.1.3 ค่าวัสดุ    จ านวน 30,000 บาท  แยกเป็น 
ประเภทวัสดุการเกษตร 

(1) ประเภทค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์   จ านวน  30 ,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณชุมชนศาลเจ้าปู่ ศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง    ถนนลงเขื่อน เช่น  
ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ หญ้า ปาล์ม ปุ๋ย ดิน กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ รหัสบัญชี 00243) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 - 2561 หนา้ 86)          
 

3. งบลงทุน     รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน    รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน    รวม  - บาท  
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม 1,298,000 บาท 
 

1. งบบุคลากร      รวม       -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ     รวม 1,298,000 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม 1,298,000 บาท  
 

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน      -  บาท  
 

2.1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  685,000 บาท   
 

(1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 615,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น  

1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจ่าย
เป็นค่าฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  
00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 86) 

2) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จ านวน 565,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ(กองสาธารณสุขฯ) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
รหัสบัญชี 00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า  86) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
จ านวน 20,000 บาท  แยกเป็น 

1) โครงการฝึกอบรม  รณรงค์การคัดแยกขยะ  จ านวน  20,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม  รณรงค์การคัดแยกขยะ เช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร  แผ่นพับ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ ค่าป้าย  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในโครงการฯ  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
รหัสบัญชี  00244)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า  76) 

(3) ประเภทรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)(ปรากฏในแผนงาน
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เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 94) 
 

2.1.3 ค่าวัสดุ  จ านวน   613,000 บาท  
(1) ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน 250,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ

น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  ดีเซล น้ ามันเครื่องและอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้   (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในและแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 00244)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 
หน้า 84) 

(2) ประเภทวัสดุงานบ้าน งานครัว  จ านวน 10,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว  ดังนี้ 

1) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว  จ านวน 10,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น ไม้กวาด  เข่ง  มือเสือ  คราด  ถังดักไขมัน  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  
00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 หน้า 86) 

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ) 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 
00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า  86) 

(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายของคนงานประจ ารถขยะ เช่นรองเท้าบูท, ผ้าปิดจมูก, ถุงมือ, หมวก, เสื้อกันฝน, เสื้อ
สะท้อนแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี  00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561   
หน้า  86) 

(5) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ จ านวน  288,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท  
แยกสี  ขนาด  120  ลิตร  ฝาสูง  จ านวน  60 ถัง   พร้อมสกรีนส์  และถังขยะทั่วไป  
120 ถัง  (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัสบัญชี 
00244) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า 79) 
 

3. งบลงทุน     รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน    รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน    รวม  - บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ  

 อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม 220,000 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม      -  บาท 
2. งบด าเนินการ      รวม 220,000 บาท 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม 220,000 บาท 
2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน      -  บาท 
2.1.2 ค่าใช้สอย    จ านวน  220,000 บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  จ านวน 345,000 บาท  ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดท าแผนชุมชน เช่น   ค่าตอบแทนวิทยากร, 
ค่าน้ าดื่มอาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
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เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 
2561  หน้า  48) 

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสืบสนานภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน  จ านวน 
40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางด้านดนตรี ส าหรับเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าวิทยากร กรรมการ 
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่จ าเป็นในโครงการ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 
00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 68) 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬา ส าหรับเด็ก
และเยาวชน จ านวน 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านกีฬา  ส าหรับเด็กและเยาวชน  เช่น 
ค่าวิทยากร  กรรมการ  ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในโครงการฯ 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 
- 2561 หน้า 63) 

 

4)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จ านวน 40,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมด้านอาชีพ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ฝึกอบรมตามโครงการฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561  หน้า 43) 

5) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังวันสตรี   (เนื่องในวันสตรีสากล   8   มีนาคม 
ของทุกปี)   จ านวน  10,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวม
พลังวันสตรีเช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่  ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 
2561  หน้า 60) 
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6) ค่าใช้จ่ ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งาน
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเพ็ญ  จ านวน  10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและปฏิบัติ  เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคระกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเพ็ญ   เช่น  ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561  หน้า 88) 

7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้สูงอายุและ
คนพิการ จ านวน  20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ด้านอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น  ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม
ตามโครงการฯ         (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัสบัญชี 00252)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561  หน้า 60)  

8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  จ านวน  
30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  เช่น  ค่าวทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
โครงการฯ  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รหัสบัญชี  00252)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า  42) 

 

 

3. งบลงทุน       รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม  - บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เทศบาลต าบลเพ็ญ 
อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 45,000  บาท 

1. งบบุคลากร       รวม      -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ      รวม      -  บาท 
 

3. งบลงทุน       รวม      -  บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม      -  บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม 45,000  บาท 
 

5.1 หมวดเงินอุดหนุน     รวม 45,000  บาท 
 

5.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 25,000   บาท 
 

(1) โครงการจัดกิจกรรมของอ าเภอเพ็ญในงานประเพณีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี “กาชาด 
โฮมพาแลง แห่บายศรี ธานีผ้าหมี่ขิด” จ านวน 15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ
จัดกิจกรรมของอ าเภอเพ็ญ ในงานประเพณี   ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี “กาชาดโฮมพา
แลง แห่บายศรี ธานีผ้าหมี่ขิด”      (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัสบัญชี 00261) 
(ปรากฏในแผนสามปี 2559 – 2561 หน้า  68) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 

(2) อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ  ของอ าเภอเพ็ญ  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ ของอ าเภอเพ็ญ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี  00261)     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561 หน้า68) 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 
 

5.1.2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท  
 

(1) เงินอุดหนุนวันชาวอุดรธานี รวมน้ าใจให้กาชาด จ านวน 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในงานกาชาดโฮมพาแลง แห่บายศรี ธานีผ้า
หมี่ขิด และเพ่ือด าเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
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และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัสบัญชี 
00261) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า68) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว 

 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม 120,000 บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม      -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ      รวม 120,000 บาท 
 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   รวม 120,000 บาท 

 

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน      -  บาท 
 

2.1.2 ค่าใช้สอย     จ านวน   120,000 บาท 
 

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 120,000    บาท 
 

1) ค่าใช้จ่ายในการกีฬา และนันทนาการ จ านวน 120,000 บาทโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จ านวน 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
1.1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จ านวน  20,000 บาท 
1.2) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน  จ านวน  100,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ  รหัสบัญชี  00262)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
2559 -2561  หน้า  63) 
 

3 งบลงทุน       รวม  - บาท 
 

4 งบรายจ่ายอ่ืน      รวม  - บาท 
 

5 งบเงินอุดหนุน      รวม  - บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     รวม 680,000 บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม       -  บาท 
 

2. งบด าเนินการ      รวม 680,000 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยละวัสดุ    รวม 680,000  บาท  
 

2.1.1 ค่าตอบแทน     จ านวน       -  บาท 
 

2.1.2 ค่าใช้สอย       จ านวน 680,000 บาท     
 

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน 680,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในพิธีการและพิธีการทางศาสนาและประเพณีต่างๆ จ านวน
680,000  บาท   แยกเป็น 
1.1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระ  
ค่าเครื่องไทยธรรม, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าตกแต่งสถานที่ และวัสดุ
อ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 67) 

1.2) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวน 100,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เงินสนับสนุนเป็นค่า
จัดท าขบวนแห่ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ  ของรางวัล 
เครื่องสังฆทาน น้ าดื่ม ปัจจัยถวายพระ อาหารถวายพระ มหรสพดนตรี  
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วัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส
บัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า 67) 

1.3) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่ามหรสพ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดท าขบวนแห่
และวัสดุอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 
00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า 67) 

1.4) โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร  น้ าดื่ม  เงินสนับสนุนวัด  เงิน
รางวัล  ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็น
ในการจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า67) 

1.5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตกแต่งสถานที่เงินสนับสนุนเป็นค่าจัดท าขบวนแห่ ให้แก่ชุมชน
ในเขตเทศบาล ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร น้ าดื่ม ค่า
เครื่องเสียง  ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การจัดงาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2559 – 2561 หน้า 67) 

1.6) โครงการจัดกิจกรรมสู่ขวัญเมืองเพ็ญ จ านวน 100,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดท าพานบายศรี ค่าอาหาร น้ าดื่ม ค่าเครื่อง
เสียง  ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัด
งาน (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสบัญชี 00263) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2559 – 2561  หน้า 67) 

1.7) โครงการส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน/ดนตรี
พ้ืนบ้าน  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  
ค่าอาหาร น้ าดื่ม  วัสดุต่างๆ และวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  รหัสบัญชี  00263)  (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  2559 – 2561  หน้า  68) 
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3. งบลงทุน       รวม  - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม  - บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ 
อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม   1,894,660 บาท 
 

1. งบบุคลากร       รวม 1,354,860 บาท 
 

1.1 หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว รวม 1,354,860 บาท   
1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)    จ านวน  1,354,860 บาท 

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน   จ านวน 1,017,360  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือน ประกอบด้วย 

   -  นักบริหารงานช่าง 6   จ านวน    1    อัตรา 

   -  นายช่างโยธา 7ว   จ านวน   1    อัตรา 
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   -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4  จ านวน   1    อัตรา 

   -  เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1    อัตรา 

หรือพนักงานเทศบาลต าบลเพ็ญที่ได้รับความเห็นชอบจาก  กทจ.อุดรธานี  ให้ได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน 303,840 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าจ้างรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า 86) 

   -  ผู้ช่วยช่างโยธา   จ านวน    1    อัตรา 

   -  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  จ านวน    1    อัตรา  
(3) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล   จ านวน 18,660  บาท      เพ่ือจ่าย

เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  หน้า  86) 

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รหัสบัญชี  
00311)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561  หน้า  86) 
 

 

2. งบด าเนินการ     รวม   539,800 บาท 
 

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    รวม   539,800 บาท   
 

2.1.1 ค่าตอบแทน      จ านวน    87,800 บาท   
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน   จ านวน   70,800   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

เทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงกฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
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บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน   15 ,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิอ่ืน ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

(3) ประเภทเงินตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง   จ านวน  2,000   บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 255 - 2561 หนา้ 86)  

2.1.2 ค่าใช้สอย   จ านวน  275,000  บาท  แยกเป็น 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน     230,000 บาท 

1)  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน   จ านวน  100,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าฝารางระบายน้ า ท่อ

ระบายน้ า ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ(ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 

2561 หนา้ 86) 

2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   จ านวน  
50,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ช ารุด สังกัดกองช่าง เช่น คอมพิวเตอร์ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัสบัญชี 00311)    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 
หนา้ 86)   
3)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
80,000    บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 
2561 หนา้ 86)   

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้   45,000 บาท  แยกเป็น 
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1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
จ านวน 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 
00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 85)   

2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จ านวน 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานและลูกจ้างหรือพนักงาน
จ้างเข้าอบรมสัมมนา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 85)           

2.1.3 ค่าวัสดุ  จ านวน  177,000 บาท  แยกเป็น 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน  จ านวน  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  

กระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  สมุด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)   

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ 
อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็ก แอสฟัลน์ ท่อต่าง ๆ ตะปู ฆ้อนและอ่ืน ๆ ที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 
2561 หนา้ 86)            

(3) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง จารบี และวัสดุอ่ืน ๆ ที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 - 2561 หน้า 84)    

(4) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
ได้แก่  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นCD หมึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หนา้ 86)  

(5) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  2,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไป
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เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
2559 - 2561 หนา้ 83)    
 
 

 3.  งบลงทุน      รวม  - บาท  
  
 4.  งบรายจ่ายอ่ืน     รวม  - บาท 

 
 5.  งบเงินอุดหนุน     รวม  - บาท 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     รวม   1,815,707 บาท 

1. งบบุคลากร       รวม  - บาท 
2. งบด าเนินการ      รวม  - บาท 
3. งบลงทุน       รวม 1,815,707 บาท 

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   1,815,707 บาท 
      3.1.1  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   1,815,707บาท 
  (1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยวุฒาธิคุณ  3  
(ซอยเต็งเฮง)  ตั้งไว้  817,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยวุฒาธิคุณ  3  ยาว  98 เมตร  หนา 0.15 เมตร  โดยมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
764  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า  ขนาด  0  0.40  เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
บัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 36)     
  (2)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบล าน้ าเพ็ญ ตั้งไว้  114,707  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  400 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1 ,860  
ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการเทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี  00311) (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2559 - 2561 หน้า 36) 
  (3)  โครงการวางท่อระบายน้ าเสีย บริเวณท่ากกงิ้ว  ตั้งไว้  46,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ า  ขนาด 0  0.40  เมตร ยาว  12.40  เมตร   ตามรูปแบบและรายการเทศบาล
ต าบลเพ็ญก าหนด (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า  37) 
  (4)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ าเพ็ญ  ตั้งไว้  226,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  437  ตารางเมตร  ตามรูปแบบและรายการเทศบาลต าบล
เพ็ญก าหนด   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 49) 
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  (5)  โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ตั้งไว้  299,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  22  เมตร  ยาว  35  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ตาม
รูปแบบรายการเทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 - 2561 
หน้า  95) 
  (6)  โครงการก่อสร้างรั้วส านักงานเทศบาลต าบลเพ็ญ (ด้านหลัง)  ตั้งไว้  313,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วส านักงานเทบาลต าบลเพ็ญ (ด้านหลัง)  ยาว  152.60  เมตร    ตามรูปแบบ
รายการเทศบาลต าบลเพ็ญก าหนด  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 
41) 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      รวม  - บาท 
 

5. งบเงินอุดหนุน      รวม  - บาท 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เทศบาลต าบลเพ็ญ 

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
แผนงานการพาณิชย์ 

งานโรงฆ่าสัตว์      รวม  20,000  บาท 

1. งบบุคลากร      รวม      -  บาท 

2. งบด าเนินการ      รวม  20,000  บาท 
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม  20,000     บาท 

2.1.1 ค่าวัสดุ           จ านวน  20,000 บาท    แยกเป็น  
(2) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จ านวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ทรายอะเบท, น้ ายาฆ่าเชื้อโรค, น้ ายาดับกลิ่น, 
น้ ายาล้างตลาด, ยาก าจัดยุงลาย, ยาฆ่าเชื้อโรคป้องกัน  ไข้หวัดนก, โซดาไฟ, คลอรีน 
ฯลฯ  (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  รหัสบัญชี 00334 )  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  2557 – 2559 หน้า  58) 
 

3. งบลงทุน      รวม - บาท 
 

4. งบรายจ่ายอ่ืน     รวม - บาท 
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5. งบเงินอุดหนุน     รวม - บาท 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   

ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เทศบาลต าบลเพ็ญ  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 

แผนงานงบกลาง 
1. งานงบกลาง     รวม     2,814,345 บาท 

1.1 หมวดรายจ่ายงบกลาง     รวม 2,814,345 บาท    
1.1.1 ประเภทเงินค่าช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  จ านวน    1,426,545   บาท เพ่ือจ่ายช าระ

เงินกู้ ก.ส.ท.  ตามสัญญาเลขที่  879/37/2554 ลงวันที่  24  มกราคม  2554  และใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 นี้เป็นการจ่ายเงินงวดที่ 4 เป็นเงินต้นจ านวน  915,645  บาท 
และดอกเบี้ย  510,900  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัสบัญชี 
00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 85) 

1.1.2 ประเภทเงินส ารองจ่าย   จ านวน 200,000  บาท เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น
เร่งด่วน หากไม่กระท าแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ราชการได้และเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือเพ่ือจ่ายในกิจการที่จ าเป็นและมิได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการ
นั้น หรือตั้งจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอ การตั้งงบประมาณเงินส ารองจ่ายให้ตั้งจ่ายตามความ
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เหมาะสมไม่จ ากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.  2541   ข้อ 19     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
รหัสบัญชี 00411)   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 85) 

1.1.3 ประเภทเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกองทุนฯ ที่ก าหนดไว้ (อัตราร้อยละ 10 ของ
ค่าจ้างชั่วคราว   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411)   (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 90) 

1.1.4 ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 2คนละๆ 500 บาท/เดือน เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ดีขึ้น  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 51) 

1.1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 140,000  บาท  
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จ านวน 100,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่  3 เมษายน  2550 ให้เทศบาลสมทบเข้า
ระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลง
วันที่ 28  มิถุนายน  2549 เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลด าเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       (ปรากฏในแผนงาน 
งบกลาง  งานงบกลาง  รหัสบัญชี  00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 
2561 หน้า 61) 

(2) เงินค่าบ ารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส .ท.ท.) จ านวน 40,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้    เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม    และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 
หน้า 84) 

1.1.6 ประเภทเงินส่งสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท .)จ านวน 
450,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี 2557 โดยค านวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้  เงินที่จ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
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อุดหนุน  เฉพาะกิจ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี 00411) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 หน้า 84) 

1.1.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานเทศบาล  ที่เกษียณอายุราชการ (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัสบัญชี  00411)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561) 

1.1.8 ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  จ านวน  375,800  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า  ที่เกษียณอายุราชการ  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รหัส
บัญชี  00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559 – 2561) 

 
 

 


