
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 2,344,970 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,344,970 บาท
งบบุคลากร รวม 1,370,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,370,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองช่าง  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้  12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่างและหัวหน้าฝ่าย  โดยคํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  สําหรับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ โดยคํานวณตังจ่ายไว้   12   เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง ซึงได้รับคําสังจากเทศบาลให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัดกองช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิน พ.ศ. 2548
 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2551 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา สังกัดกองช่าง ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2541
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ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 645,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น
        ก.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าบริการรับใช้ , ค่าจ้างเหมาบริการทีให้ผู้
รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด  ซึงอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
ช่าง จํานวน  45,000  บาท
        ข. ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานดูแลสวนสาธารณะของ
เทศบาล เช่น หนองแวง เกาะกลางถนน ฯลฯ  จํานวน 600,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียว
ข้องและจําเป็นสําหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สังกัดกองช่างทีเดิน
ทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินหรือทีดินและ
สิงก่อสร้างทีอยู่ในความควบคุมดูแลของกองช่าง  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด ตู้เอกสาร โต๊ะทํางาน  ยานพาหนะทุก
ประเภท   ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 168,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ยางลบ กระดาษไข หมึกโรเนียว นํายา
ลบไข กาว แฟ้ม กระดาษ โอซาลิท กระดาษไขเขียนแบบ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวตัวอย่างเช่น ไม้
กวาด   แปรง   ผงซักฟอก   สบู่   นํายาล้างห้องนํา  นํายาล้าง
จาน  ถ้วย   จาน   แก้วนํา   ฯลฯ  เพือใช้ในการดําเนินงานของกองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  หม้อนํา ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับเครืองจักรกลและ
เครืองยนต์ รถยนต์ของเทศบาลทีใช้งานประจํา  สังกัดกองช่างเช่น  นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซินและนํามันหล่อลืนอืนๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิลม์ กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างหรืออัด ขยาย ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 5/8/2560  13:14:32 หน้า : 2/3



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์ กระดาษไข
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง  หมึกพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์    ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์หมายเลขทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองช่าง

งบรายจ่ายอืน รวม 4,930 บาท
รายจ่ายอืน รวม 4,930 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 4,930 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดหนังสือสําคัญทีหลวงตามทีสํานักงาน
ทีดินจังหวัดสกลนครมีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลตําบลดงมะไฟ
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