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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,738,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,738,760

บาท

รวม

1,574,760

บาท

รวม

1,574,760

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 1,253,160 บาท รหัส
บัญชี 220100)

1,253,160

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง
จานวน 1 คนเดือนละ 5,600 บาทเป็นเงิน 67,200 บาทเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน00241เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220200)

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับ
กลางจานวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน 67,200 บาท รหัส
บัญชี 220300)

67,200

บาท

จานวน

187,200

บาท

รวม

162,000

บาท

รวม

52,500

บาท

จานวน

2,500

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241เป็นเงิน 187,200 บาท รหัสบัญชี 220700)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241 เป็นเงิน2,500บาท รหัสบัญชี 310300)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็น
เงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 310500)

50,000

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาล ค่าเย็บ ปก
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็น
เงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320100)

35,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

บาท

บาท
10,000 บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

73,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา
ยาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็น
เงิน 24,000 บาท รหัสบัญชี 330100)

จานวน

24,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า บัลลาส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 5,000บาท รหัสบัญชี 330200)

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
เนื่องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็น
เงิน15,000 บาท รหัสบัญชี 320300)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชารุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ เครื่องปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็น
เงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)
ค่าวัสดุ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แก้วน้า เข่ง กระติก ถัง
น้า ช้อน ส้อม กะละมัง น้ายาทาความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยาง
นอก น้ากรด น้ากลั่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241
เป็นเงิน5,000 บาท รหัสบัญชี 330700)

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัส
บัญชี 331400)

30,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กาหนดได้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241เป็นเงิน 4,000 บาท รหัส
บัญชี 331700)

4,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,500

บาท

จานวน

500

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 500
บาท รหัสบัญชี 340200)

500

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และสถานที่ปรับปรุง
คุณภาพน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็น
เงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340300)

500

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
สุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็น
เงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340100)

จานวน
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งบลงทุน

รวม

2,000

บาท

รวม

1,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241เป็นเงิน 1,000บาท รหัสบัญชี 411800)

1,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,000

บาท

จานวน

1,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ ได้แก่อาคารสานักงาน บ้านพักพนักงานฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 421100)

