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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,865,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

4,865,480

บาท

รวม

1,140,480

บาท

รวม

1,140,480

บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน
เทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 1,122,480
บาท รหัสบัญชี 220100)

จานวน

1,122,480

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจาตาแหน่ง ของนักบริหารการศึกษา ระดับ
ต้น จานวน 1 คน / เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็น
เงิน 18,000 บาท รหัสบัญชี 220300)

จานวน

18,000

บาท

รวม

3,725,000

บาท

รวม

75,000

บาท

จานวน

75,000

บาท

รวม

3,307,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าวารสารและหนังสือห้องสมุดฯ ค่าเย็บ
หนังสือหรือทาปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมนันทนาการ, งาน
ประเพณี ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 รหัสบัญชี 320100 เป็น
เงิน 200,000 บาท)

200,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี 310300)
ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

222,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

โครงการจัดการศึกษาและสงเคราะห์แก่เด็กด้อยโอกาส/เด็กเร่ร่อนในเขต
จานวน
เทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเรียน เครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็น
เงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 9 )

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคาสั่งเทศบาลของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานครู, เจ้าหน้าที่, ผู้ควบคุม, ผู้ฝึกสอน และนัก
เรียน, นักกีฬาตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ รวมทั้งโครงการ
เข้าค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 222,000
บาท รหัสบัญชี 320300)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของ อปท. ระดับภาคเหนือระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬาค่าเช่ารถ
โดยสาร ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ค่าเวชภัณฑ์และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 800,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 4 )
โครงการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนเทศบาล (เทศบาลเกมส์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬาสนามแข่ง รางวัล ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนชุดการ
แสดง ค่าสนับสนุนกลุ่มสี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 160,000 บาท รหัส
บัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 107 ลาดับที่ 3 )
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลคัพ"
เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ของ
รางวัล เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าแพรป้ายลูกโป่ง ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ((ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 200,000
บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 5 )
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จานวน

120,000

บาท

โครงการจัดส่งนักกีฬาหน่วยงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าเวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 6 )

40,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการแข่งขันเรือพาย จานวน
เทโวโรหณะ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองเชียร์เรือ ค่าลากจูงเรือ เงินรางวัล ของ
รางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าประดับตกแต่ง
รถขบวนแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที สูจิบัตรทั่วไปค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส
บัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10 )

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณี จานวน
ถวายเทียนพรรษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าสนับสนุนจัด
นิทรรศการ ค่าปัจจัยถวายวัดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็น
เงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10)

15,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณี จานวน
ลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทากระทงส่งประกวด ค่าสนับสนุนขบวน
แห่ ผู้ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็น
เงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10)

200,000

บาท

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดซุ้ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ค่าเช่าเครื่องเล่นและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 120,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 7 )
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โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณี จานวน
วันสงกรานต์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ค่าสนับสนุนประกวดซุ้มเล่น
น้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วง
ดนตรี ศิลปิน ดารา ค่าสนับสนุนผู้ประกวดนางสงกรานต์หนูน้อย
สงกรานต์ สาวงามวันวาน ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 320300
) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108
ลาดับที่ 10 )

1,000,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานวันวิสาข จานวน
บูชา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าสนับสนุนจัด
นิทรรศการ ค่าปัจจัยถวายวัดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000
บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10 )

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการทาบุญตักบาตร จานวน
วันขึ้นปีใหม่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ป้ายฉากเวทีป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10 )

70,000

บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการแสดงศิลป
จานวน
วัฒนธรรมเมืองสุโขทัย)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ป้ายฉากเวทีป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 240,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 108 ลาดับที่ 10 )

240,000

บาท

รวม

233,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานและหนังสือห้อง
สมุด เช่น หนังสือ วารสารต่างๆ เข้าห้องสมุดสานักงานเทศบาลและห้อง
สมุดประชาชนฯ แผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330100)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 2,000 บาทรหัส
บัญชี 330200)

2,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของแผนงานการศาสนาตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 5,000 บาท
รหัสบัญชี 330300)

5,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาทรหัสบัญชี 330900)

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศาสนาตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 4,000 บาท
รหัสบัญชี 331100)

4,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ชุดกีฬาฯลฯของแผนงาน
การศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็น
เงิน 100,000 บาทรหัสบัญชี 331200)

100,000

บาท

วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 50,000 บาทรหัสบัญชี 331300)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 25,000 บาทรหัสบัญชี 331400)

จานวน

25,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
- วัสดุห้องสมุด จานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จาเป็นเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 2,000
บาทรหัสบัญชี 331700)
- วัสดุอื่นๆ จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 5,000 บาทรหัสบัญชี 331700)

7,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

110,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของห้องสมุดประชาชนเทศบาลฯตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาทรหัส
บัญชี 340200)

10,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของห้องสมุดประชาชนเทศบาลฯตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 100,000 บาทรหัส
บัญชี 340100)

