
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 4,054,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 4,054,020 บาท
งบบุคลากร รวม 3,346,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,346,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,053,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้  12   เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลังและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 753,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา   สังกัดกองคลัง  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้  12   เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้าง  สังกัดกอง
คลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12  เดือน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,980 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้   12   เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  สังกัดกองคลังทีได้รับคําสังจากเทศบาลให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ  ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 290,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
       1. ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   เช่น  ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่างๆ  ,ค่าเบียประกัน  ,ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึงอย่างใด ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น  ค่าจ้างทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์   จ้างเหมาทําอุปกรณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เกียวกับภาษี   รวมทังจ้างเหมาทําของอืน ๆ จํานวน  50,000  บาท
       2. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไปช่วยปฏิบัติงาน
กองคลัง  จํานวน  240,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นสําหรับพนักงาน
เทศบาลหรือลูกจ้างสังกัดกองคลังในการเดินทางไปราชการ

โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้  เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์ในการเร่งรัดภาษี  การประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษี ฯลฯ   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1  
แนวทางการพัฒนาที 1)

โครงการสํารวจและปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจภาคสนามและปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินประจําปี (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของ
กองคลังเช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  , เครืองพิมพ์ดีด ,  ตู้เอกสาร , โต๊ะทํา
งาน , เก้าอี , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   แฟ้ม  สมุดบัญชี  สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ค่าจัดซือใบเสร็จรับเงิน  และแบบพิมพ์
ต่าง ๆฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สวิตซ์ ตลับสายไฟ ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวตัวอย่างเช่น ไม้
กวาด   แปรง   ผงซักฟอก   สบู่   นํายาล้างห้องนํา  นํายาล้าง
จาน  ถ้วย   จาน   แก้วนํา   ฯลฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ สังกะสี  สี  แปรง
ทาสี   ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หม้อ
แบตเตอรี หลอดไฟ หัวเทียน ไขควง ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง (นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครืองฯลฯ) สําหรับยานพาหนะของกองคลังทีใช้ติดต่อราชการและออกจัด
เก็บภาษี   รวมทังสํารวจข้อมูลต่าง ๆ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ล้าง อัด ขยายภาพ
สี ฯลฯ  เพือใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ของเทศบาล   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หมึกเครืองพิมพ์   กระดาษต่อเนือง  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 59,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการรายเดือนเบอร์โทรศัพท์ทีอยู่ในความดูแลรับ
ผิดชอบของกองคลัง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของกองคลังเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ  คํานวณไว้  12  เดือน 
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 21,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
       2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi  และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
(จัดหาตามราคาท้องถิน)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)
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