
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,781,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,781,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,147,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,147,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 859,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองวิชาการและแผน
งาน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12  เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้อํานวย
การกองวิชาการและแผนงานและหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจํา  สังกัดกองวิชาการและแผน
งาน โดยคํานวณตังจ่ายไว้   12   เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 634,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,800 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการดําเนินการทางวินัย
พนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ซึงได้รับคําสังจากเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
หรือลูกจ้าง  ซึงได้รับคําสังจากเทศบาลให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติ ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์ทีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัดกองวิชาการและแน
งาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ท้องถิน พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  2  พ.ศ.2551  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12  เดือน    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541

ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 346,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น    
            1.  ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บปกหรือเข้าปกหนังสือ ,ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ      ตังไว้  30,000 บาท 
             2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ,แผนพัฒนาสามปี ,
แผนดําเนินงานประจําปี  เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มหรือ
เข้าปกหนังสือ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง     ตังไว้  8,000  บาท   
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 7 
แนวทางการพัฒนาที 1)   
            3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี   หรืองบประมาณรายจ่ายเพิมเติม เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่มหรือเข้าปกหนังสือ  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
ตังไว้  8,000  บาท  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 2)  
            4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือประชาสัมพันธ์  อาทิ  เช่น วารสาร
เทศบาล,รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ,แผ่นพับ ,คู่มือการปฏิบัติ
งาน, ปฏิทินหรือสืออืนๆ ทีเกียวข้อง เพือประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลตําบลดงมะไฟให้ประชาชนทัวไป หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
อืนทราบเช่นค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําหรือค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  ตังไว้  30,000 บาท  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1)  
            5. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไปเพือช่วยเหลืองานกองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลตําบลดงมะไฟ จํานวน 2 ราย  เพือทําหน้าทีช่วยงาน
ธุรการ งานทําความสะอาดหอประชุมเทศบาลตําบลดงมะไฟ ห้องนํา  ห้อง
เก็บของ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ งานเสียงตามสาย 
งานจัดทําสือประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และอืนๆทีมอบ
หมาย   ตังไว้  240,000 บาท
            6. สําหรับดําเนินการจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
หรือหอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาลตําบลดงมะไฟ   
ตังไว้ 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง สังกัดกองวิชาการและแผนงาน  
เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ฯลฯ 
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2.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายท้องถินและ
กฎหมายอืนทีเกียวข้องให้แก่เจ้าหน้าทีหรือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดง
มะไฟ

จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมาย
ท้องถินและกฎหมายอืนทีเกียวข้องให้แก่เจ้าหน้าทีและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 7  แนวทางการพัฒนาที 1)
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตําบลดงมะไฟ

จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้อง
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตรที 1  
แนวทางการพัฒนาที 3   )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืน ๆ   ซึง
อยู่ในความควบคุมดูแลของกองวิชาการและแผนงาน  ให้อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีหรือแก้ไขเมือชํารุดเสียหายเช่น  เครืองขยายเสียงหอกระจายข่าว
ชุมชน ลําโพง  โต๊ะทํางาน  เก้าอี ตู้เก็บเอกสาร  วิทยุ
เทป  ไมโครโฟน   รถยนต์ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะของวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ปลักไฟ   ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ค้อน  ตะปู  ฯลฯ    

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง(นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครืองฯลฯ) สําหรับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงานทีใช้ติดต่อ
ราชการหรือปฏิบัติงานเกียวกับการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ
 ของเทศบาล 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี   แถบบันทึก-เสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้างหรืออัด ขยาย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หัวพิมพ์  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  กระดาษไขคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,600 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 38,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาลตําบลดงมะไฟ
คํานวณไว้  12  เดือน 
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