
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 2,507,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,507,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,262,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,262,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองการศึกษา  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้  12   เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย
บริหารการศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 136,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สําหรับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ โดยคํานวณตังจ่ายไว้   12   เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 1,245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญและลูกจ้างซึงได้รับคําสังจากเทศบาลให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด 
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ค่าใช้สอย รวม 1,125,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 865,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
          1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าบริการรับใช้  , ค่าจ้าง
เหมาบริการทีให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่การประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด ฯลฯ ซึงอยู่ในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษา จํานวน  45,000  บาท
           2. ค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพือ
เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอืน  จํานวน  100,000  บาท
           3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพือช่วยปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล  จํานวน  720,000  บาท
        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าเดินทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม   ค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้าง
สังกัดกองการศึกษา  

2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน  

3.โครงการคุณธรรม นําความรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
         1.  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลของกองการศึกษาทีชํารุดให้ใช้การได้ดีเช่น
เดิม  จํานวน  70,000  บาท
         2.  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีอยู่ในความดูแล
ของกองการศึกษา  จํานวน 75,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน  เช่น   กระดาษ   หมึก
โรเนียว   ดินสอ   ปากกา   แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง กรรไกร เครืองยิง
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม  แก้ว ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถ
จักรยานยนต์  แบตเตอรี หลอดไฟ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง (นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามัน
เครืองฯลฯ)  สําหรับยานพาหนะของกองการศึกษา ทีใช้ติดต่อราชการและ
ออกชุมชนเกียวกับงานประเพณี  โครงการอบรม รวมทังการสํารวจข้อมูล
ต่าง ๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์มถ่ายรูป  ล้าง  อัด ขยายภาพสี  เทปบันทึก
เสียง โฟม  อัลบัมใส่รูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง  แถบพิมพ์  เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ
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