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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,342,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

11,342,600

บาท

รวม

6,914,500

บาท

รวม

6,914,500

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 4,216,000 บาท รหัส
บัญชี 220100)

4,216,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรายเดือนของนักบริหารงาน
การคลัง ระดับกลาง จานวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็น
เงิน 68,600 บาท รหัสบัญชี 220200)

68,600

บาท

จานวน

139,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผล
ประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานการเงินและ งานพัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 2,435,900 บาท รหัส
บัญชี 220700)

2,435,900

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผลประโยชน์ งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงิน และงานพัสดุ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 54,800 บาท รหัสบัญชี 220800)

54,800

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานการคลัง ระดับ
กลาง เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น จานวน 3 คนเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000
บาท และนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จานวน 1 คนเดือนละ 1,500
บาท เป็นเงิน 18,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็น
เงิน 139,200 บาท รหัสบัญชี 220300)
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งบดาเนินงาน

รวม

4,277,000

บาท

รวม

312,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 42,000
บาท รหัสบัญชี 310400)

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและข้าราชการ
บานาญกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 310500)

จานวน

70,000

บาท

รวม

3,702,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายค่าเช่าอาคารตลาดสาธารณะ 1 และ 2 ของกรมธนารักษ์ค่า
ธรรมเนียม การต่อสัญญา, ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเบี้ย
ประกันภัยอาคารราชพัสดุ, ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ(พ.ร.บ.), ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงิน, ค่าจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเข้าลักษณะจ้าง
เหมาบริการเช่น การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 3,632,000 บาท รหัส
บัญชี 320100)

3,632,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองคลัง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็น
เงิน 200,000 บาทรหัสบัญชี 310300)

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานกองคลัง
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่า
ธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็น
เงิน 50,000 บาทรหัสบัญชี 320300)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกอง
คลัง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็น
เงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320400)

หน้า : 3/4

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:43:37

ค่าวัสดุ

รวม

263,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา ดินสอ ตรา
ยาง และอื่นๆ เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 160,000 บาท รหัสบัญชี 330100)

160,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน น้ากลั่น หัวเทียนน้ามันเบรก ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330700)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 20,000 บาทรหัสบัญชี 330800)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว
สารต่างๆ เช่น ไปรษณียบัตร แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331100)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์
คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 331400)

60,000

บาท

รวม

139,100

บาท

รวม

139,100

บาท

จานวน

100,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟ และ
อื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัส
บัญชี 330200)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดา) ความ
เร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1 เครื่อง ราคาและรายละเอียดเป็นไป
ตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป(ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) (ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 118 ลาดับที่ 10)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

จานวน

22,000

บาท

จานวน

4,300

บาท

จานวน

2,800

บาท

จานวน

10,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

12,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

12,000

บาท

รายจ่ายอื่น
จานวน
- ค่าภาษีอากรถอนคืนจานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินถอนคืนค่าภาษีต่างๆ ที่รับเกินหรือรับผิดประเภทตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหาร
งานคลัง 00113 เป็นเงิน 12,000 บาท รหัสบัญชี 510200)

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม( ICT ) ทั้งนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 22,000 บาท รหัสบัญชี 411600
) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 118 ลาดับ
ที่ 10)
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม( ICT ) ทั้งนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงาน
คลัง 00113 เป็นเงิน 4,300 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) (ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 118 ลาดับที่ 10)
เครื่องสารองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ( ICT ) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 2,800 บาท รหัส
บัญชี 411600) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้าที่ 118 ลาดับที่ 10)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะและอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 10,000
บาท รหัสบัญชี 411800)

