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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,406,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

รวม

1,406,880

บาท

รวม

344,580

บาท

รวม

344,580

บาท

จานวน

185,160

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็น
เงิน 138,000 บาท รหัสบัญชี 220700)

138,000

บาท

จานวน

21,420

บาท

รวม

1,057,300

บาท

รวม

75,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับ
เงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 60,000
บาท รหัสบัญชี 310300)

60,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 185,160 บาท รหัส
บัญชี 220100)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 21,420 บาท รหัส
บัญชี 220800)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
เมือง สุโขทัยธานี เช่น เงินรางวัลผู้แจ้งความนาจับ เงินรางวัลเจ้า
หน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นาสืบสวน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานเทศ
กิจ 00122 เป็นเงิน 5,000บาทรหัสบัญชี 310100)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000
บาท รหัสบัญชี 310500)

จานวน

10,000

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัด
ระเบียบการจาหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ทางเดินเท้า รวมถึงตลาดสด
เทศบาล ตลาดโต้รุ่ง ตลาดอาจารย์มนัส ถนนคนเดิน สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ โดยตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด,หาบเร่,แผง
ลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวัง
เหตุราคาญ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ โดยดาเนินการบริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ถนน
รามคาแหง, ตลาดสดเทศบาล ถนนทัศนาพานิช, ตลาดสดริมแม่น้า
ยม ถนนราชธานี, ตลาดอาจารย์มนัส ถนนผาเมือง, ตลาดสด
ไตรรัตน์ ถนนสิริสมารังค์ ,ถนนทุกสายและฟุตบาททางเท้าในเขตเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด, ที่จอดรถทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานีทุกแห่ง, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก ทา
แผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 750,000 บาท รหัส
บัญชี 320100)

765,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

บาท

บาท
750,000 บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาทรหัส
บัญชี 320300)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชารุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศ
กิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)

10,000

บาท

รวม

217,300

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
เทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330100)

10,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลักไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส
บัญชี 330200)

10,000

บาท

ค่าวัสดุ
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 164,300 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศ
กิจ 00122 เป็นเงิน 164,300 บาท รหัสบัญชี 330600)

จานวน

164,300

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ น็อตสกรู น้ามัน
เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัส
บัญชี 330700)

จานวน

3,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง นามัน
เครื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส
บัญชี 330800)

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม, กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000
บาท รหัสบัญชี 331100)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับหมึก สายเคเบิล ฯลฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งาน
เทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331400)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานเทศกิจ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)

จานวน

5,000

บาท

รวม

5,000

บาท

รวม

5,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล, ยานพาหนะและอื่นๆตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัส
บัญชี 411800)

5,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

