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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น 14,370,540บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป       รวม 8,888,040บาท                  
1.  งบบุคลากร       รวม 6,380,720บาท 
1.หมวดเงินเดือน       รวม 6,380,720  บาท              
 1.1หมวดเงินเดือน (ฝ9ายการเมือง)ตั้งไว0  2,758,320 บาท 
  1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกตั้งไว0725,760บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน
ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให�แก�นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี คํานวณต้ังจ�ายไว�12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

1.1.2 ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก ตั้งไว0 180,000บาท เพ่ือ
จ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งให�แก�นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุง
อัตราเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง คํานวณต้ังจ�ายไว�12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.1.3ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว0 180,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทนพิเศษให�แก�นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค�าตอบแทน
พิเศษ คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.1.4ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว0207,360 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนให�แก�เลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุง
อัตราเงินค�าตอบแทนเลขานุการ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี คํานวณ ต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)  
  1.1.5  ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว01,465,200 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 
190,080 บาท ค�าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค�าตอบแทนรอง
ประธานสภาเทศบาล จํานวน155,520 บาท  และค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตรา
เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,119,600 บาท คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

1.2  หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา)   ตั้งไว03,622,400บาท 
  1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0 2,503,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว�12เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 
  1.2.2ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0  306,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ  และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน  (ตรวจสอบภายใน) 

1.2.3ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ตั้งไว0 24,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
และเงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิให�แก�พนักงานเทศบาลสามัญ คํานวณต้ังจ�ายไว�  12เดือน(สํานักปลัดเทศบาล) 
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1.2.4 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง  ตั้งไว0 168,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน�าสํานักปลัดคํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.2.5 ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว0 84,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเงินค�าตอบแทน
พิเศษตําแหน�งปลัดเทศบาล คํานวณต้ังจ�ายไว� 12เดือน ตามนัยมาตรา 4 แห�ง พ.ร.ฎ. การได�รับเงินประจํา
ตําแหน�งของข�าราชการและผู�ดํารงตําแหน�งบริหารซ่ึงไม�ใช�ข�าราชการ พ.ศ.2538 ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ. 
เรื่องหลักเกณฑFและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ข�อ 27 กําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหน�งและการรับเงินประจําตําแหน�งของพนักงาน พนักงานส�วนท�องถ่ิน โดยให�นํากฎหมายว�าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน�งท่ีกําหนดไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลม (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.2.6ประเภทค�าจ0างลูกจ0างประจํา ตั้งไว0211,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าจ�างลูกจ�างประจํา และ
เงินปรับปรุงค�าจ�างประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.2.7ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0 326,400 บาทเพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

2.  งบดําเนินงาน                                                 รวม 2,407,820บาท 
1.  หมวดค�าตอบแทน      รวม     187,400บาท 

  1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู0ปฎิบัติราชการอันเป4นประโยชนDแก�องคDกรปกครองส�วนท0องถ่ินตั้งไว0  
40,000  บาท  แยกเป4น 

(1)  ประเภทค�าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเทศบาลแต�งตั้ง  ตั้งไว0 20,000 บาท    
เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
ค�าใช�จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2555คณะกรรมการสอบวินัย   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการเบิกค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคFกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจ�ายสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข�าราชการ พ.ศ.2536ค�าตอบแทนการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ/การแปรร�างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป7ในแต�ละสมัยประชุมของคณะกรรมการฯ  ท่ีสภาเทศบาลแต�งต้ังตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชนFตอนแทนอย�างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2554  และค�าตอบแทนอ่ืนๆ  สําหรับผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนFแก�องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนดให�เบิกจ�ายได� (สํานักปลัดเทศบาล) 

(2) ประเภทค�าใช0จ�ายในการจ0างนักเรียน/นักศึกษา ตั้งไว020,000บาท เพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจ�างนักเรียน/นักศึกษา สํารวจข�อมูลเก่ียวกับทะเบียนราษฎรF  วัตถุประสงคFเพ่ือการปรับปรุง
ทะเบียนราษฎรF ให�ได�ข�อมูลท่ีเป�นจริงและสมบูรณF เช�น การตรวจสอบข�อมูลบุคคลในครัวเรือนฯลฯและเพ่ือ
สนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษาได�มีรายได�จากการทํางานเพ่ือแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายให�กับผู�ปกครองตามหนังสือ
จังหวัดสกลนคร ท่ี สน 0028/ว04356 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557เรื่องขอความร�วมมือจ�างนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานช�วงปMดภาคเรียน (สํานักปลัดเทศบาล) 
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  1.2 ประเภทค�าเช�าบ0านตั้งไว0 107,400 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก� ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยค�าเช�าบ�านของพนักงานส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548และแก�ไขเพ่ิมเติม คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได0 (สํานักปลัดเทศบาล) 
  1.3 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 40,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541และแก�ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ�ายจากเงินรายได0แยกเป4น 
   - สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  30,000  บาท 
   - หน�วยตรวจสอบภายใน จํานวน  10,000  บาท 

 2.หมวดค�าใช0สอย      รวม 1,406,920  บาท 
2.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ ตั้งไว0  406,200  บาทแยกเป4น 

(1)  ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงานตั้งไว0 192,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด สํานักงานเทศบาลตําบลท�าแร� สํานักทะเบียน
ท�องถ่ิน เทศบาลตําบลท�าแร� และห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการ      
ทําความสะอาดภายในสํานักงาน ให�สะอาดสวยงามเป�นระเบียบเรียบร�อย จัดทําทะเบียนคุมการขออนุญาตใช�    
ห�องประชุมจัดบริการอาหารระหว�างการประชุม ช�วยเหลือดูแลความเรียบร�อยของระบบต�างๆ (สํานักปลัด 
เทศบาล) 

(2) ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดภายนอกอาคารสํานักงานและสวนหย�อม         
หน0าสํานักงาน ตั้งไว0 96,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาดภายนอก
อาคารสํานักงานและสวนหย�อมหน�าสํานักงาน ปฏิบัติงานในการดูแลการทําความสะอาดภายนอกอาคาร
สํานักงาน รวมท้ังบริเวณสิ่งแวดล�อมของสํานักงานในสะอาดสวยงามเป�นระเบียบเรียบร�อย (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

(3) ค�าจ0างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ตั้งไว0 96,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยFสินของทางราชการ และความเรียบร�อยในบริเวณสถานท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลท�าแร� (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

(4)  ค�าล0างอัดขยายรูปถ�ายกิจกรรมต�างๆตั้งไว0 6,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าล�าง
อัดขยายรูปถ�ายกิจกรรมต�างๆ ตลอดท้ังจัดพิมพFวุฒิบัตรต�างๆ การเข�าเล�มหรือปกเอกสารต�างๆ จัดทําปOายชื่อ
ประจําตัว การเช�าเครื่องถ�ายเอกสารประจําสํานักงานและการจ�างเหมาบริการในกิจกรรมของเทศบาลเช�น จ�าง
เหมา จัดทําปOาย ฯลฯ  

- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  5,000  บาท 
    - หน�วยตรวจสอบภายใน จํานวน  1,000  บาท 
   (5)  ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0  16,200 บาทเพ่ือจ�ายเป�นการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจัดให�มีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 
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  2.2  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว0  60,000 บาทดังนี้ 
(1)  ค�ารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว0 50,000 บาทเพ่ือจ�าย

เป�นค�าอาหาร ค�าเครื่องด่ืม ค�าของขวัญ ค�าพิมพFเอกสาร ค�าใช�จ�ายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ัง
ดําเนินการและค�าใช�จ�ายอ่ืน ซ่ึงจําเป�นต�องจ�ายท่ีเก่ียวกับการรับรองในการต�อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงร�วมต�อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือค�าเลี้ยงรับรองขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน(สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
   (2) ค�ารับรองหรือค�าเล้ียงรับรอง ตั้งไว0 10,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าอาหาร 
เครื่องด่ืมต�างๆ  เครื่องใช�ในการเลี้ยงรับรองและค�าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจําเป�นต�องจ�ายท่ีเก่ียวกับการรับรองหรือ   
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว�างองคFกรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินกับองคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือองคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึง
ผู�เข�าร�วมประชุมอ่ืนๆ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องซ่ึงเข�าร�วมประชุม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�ารับรองหรือค�าเลี้ยง
รับรองขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน(สํานักปลัดเทศบาล) 

2.3  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว0 
710,000  บาท  แยกเป4น 

(1)  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว0
130,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�า
ผ�านทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าทะเบียนต�างๆ  และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและ
จําเป�นในการเดินทางไปราชการของผู�บริหารท�องถ่ินผู�ช�วยผู�บริหารท�องถ่ิน ประธานสภาท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข�าราชการ/พนักงานส�วนท�องถ่ิน ลูกจ�าง พนักงานจ�าง  หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องอันเป�นภารกิจท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. 2559และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559(สํานักปลัดเทศบาล)แยกเป4น 

- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  120,000  บาท 
    - หน�วยตรวจสอบภายใน จํานวน  10,000  บาท 

 (2)  รายจ�ายในการปJองกันและบรรเทาความเดือดร0อนของประชาชน ตั้งไว0
50,000บาทเพ่ีอเป�นค�าใช�จ�ายในการปOองกันและบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต�างๆเช�น 
การปOองกันและแก�ไขปPญหาอุทกภัย น้ําปQาไหลหลาก ภัยแล�ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป�นต�น  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบกําหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน   (สํานักปลัดเทศบาล) 
   (3)รายจ�ายตามโครงการวันเทศบาล ตั้งไว0 15,000บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการ
จัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2561วัตถุประสงคFเพ่ือให�ผู�บริหาร ผู�ช�วยผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ�างพนักงานจ�างของเทศบาล ตลอดจนประชาชน ได�จัดกิจกรรมร�วมกัน ประกอบกับเป�นการ
ระลึกถึงวันก�อต้ังเทศบาลท่ัวประเทศ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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   (4)  รายจ�ายค�าชดใช0ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทน ตั้งไว0 35,000 บาทเพ่ือ
จ�ายเป�นค�าประกันความเสียหายสําหรับผู�ประสบภัยจากรถของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติคุ�มครอง
ผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว1033 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 
2554 เรื่อง การส�งเงินคืนกองทุนทดแทนผู�ประสบภัย กรณีรถขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินก�อให�เกิดความ
เสียหาย  (สํานักปลัดเทศบาล) 

(5) รายจ�ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท0องถ่ินหรือผู0บริหารท0องถ่ินตั้งไว0
400,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ
ค�าใช�จ�ายสําหรับหน�วยเลือกต้ัง/ท่ีนับคะแนนค�าวัสดุ/อุปกรณFเก่ียวกับการเลือกต้ัง และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0890.4/ว 3992 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2556และ
หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0890.4/468 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556 (สํานักปลัดเทศบาล) 

(6) รายจ�ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัว       มหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุ
วงศDตลอดจนผู0แทนพระองคD ตั้งไว0 50,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นการเตรียมการรับ-ส�งเสด็จพระบรมวงศานุวงศF
หรือผู�แทนพระองคF  และเพ่ือจ�ายเป�นค�ายานพาหนะ ค�าอาหาร เพ่ือนํามวลชนเข�าร�วมกิจกรรม ตลอดจน ค�า
จัดเตรียมอุปกรณFเทิดพระเกียรติ เช�น ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณFฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาล) 

(7)ค�าใช0จ�ายในการฝMกอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษาและพัฒนา
บุคลากรตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือให�บุคลากรได�เพ่ิมพูนความรู�และได�ศึกษากฎระเบียบ และข�อบังคับใหม�ของ
กระทรวงมหาดไทยและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�แก� ผู�บริหาร ผู�ช�วยผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง รวมท้ังได�ไปศึกษาดูงานท่ีหน�วยงานอ่ืน ให�มีศักยภาพยิ่งข้ึน (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

(8)  โครงการปลูกจิตสํานึกส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท0องถ่ิน ตั้งไว0 
10,000 บาทเพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในโครงการปลูกจิตสํานึกส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�
ท่ีได�รับการเลือกต้ังตระหนักถึงผลแห�งการทุจริตไม�เข�าไปยุ�งเก่ียวกับการทุจริตทุกรูปแบบ และเพ่ือเป�นการ
ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน(สํานักปลัดเทศบาล) 

2.4ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน  ตั้งไว0 230,720บาทแยกเป4น 
(1)  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสินของเทศบาล  ตั้งไว0 152,000บาทเพ่ือ

จ�ายเป�นค�าซ�อมแซมรถยนตFดับเบ้ิลแค็บ เครื่องคอมพิวเตอรF วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศสํานักงาน เครื่องตัด
หญ�าฯลฯ และทรัพยFสินอ่ืนๆ  ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล และหน�วยตรวจสอบภายใน แยก
เป�น 

- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  150,000  บาท 
    - หน�วยตรวจสอบภายใน จํานวน   2,000  บาท 

(2)  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมแก0ไขระบบคอมพิวเตอรDและระบบส่ือสารข0อมูลงาน
ทะเบียนราษฎรD ตั้งไว0 78,720 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดูแลระบบสื่อสาร และบํารุงรักษา เครื่องพิมพF 
Line PrinterของงานทะเบียนราษฎรF ระยะเวลา 1ป7(สํานักปลัดเทศบาล) 
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3.หมวดค�าวัสดุ      รวม 213,000  บาท   
  3.1ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 103,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุในการปฏิบัติงาน เช�น  
กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ธงตราสัญญาลักษณF ธงชาติไทยฯลฯ  และวัสดุอุปกรณFหรือ
สิ่งพิมพFอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  100,000  บาท 
    - หน�วยตรวจสอบภายใน จํานวน    3,000  บาท 
  3.2  ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว  ตั้งไว0  20,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแก�วน้ํา         
จานรอง แก�วกาแฟ ถ�วยชาม จาน ช�อนส�อมน้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ผ�าปูโต\ะ ฯลฯ  หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดอยู�ใน
ประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว  และเครื่องสุขภัณฑF(ใช�ในงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย) (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

3.3ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว0 10,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแบตเตอรี่รถยนตF  
ยางรถยนตF  กระจกมองข�าง  หลอดไฟหน�า  ไฟท�าย  หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นใช�เก่ียวกับการใช�งาน
เก่ียวกับรถยนตFท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

3.4ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืนตั้งไว0 40,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง เป�นต�น  สําหรับรถยนตFแบบดับเบ้ิลแค\บและเครื่องตัดหญ�าท่ี
อยู�ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล(สํานักปลัดเทศบาล) 

3.5ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 40,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณFบันทึกข�อมูล ตลับ
ผงหมึก เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล เทปบันทึกข�อมูล ผ�าพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับเครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF 
กระดาษต�อเนื่อง และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับคอมพิวเตอรF (สํานักปลัดเทศบาล) 

4.  หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม 600,000บาท 

  4.1  ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0 540,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาบริเวณสํานักงาน
เทศบาล ประกอบด�วยอาคารสํานักงาน  โรงเก็บรถยนตF สํานักทะเบียนท�องถ่ิน อาคารพัสดุ (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
  4.2ประเภทค�าบริการโทรศัพทD  ตั้งไว0 60,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�บริการโทรศัพทF  
จํานวน 7 หมายเลข  ได�แก�  0-4275-1003, 0-4275-1213, 0-4275-1333,0-4275-1440,0-4275-1439,  0-
4274-1430 และ 042-741133หรือหมายเลขท่ีจะขอติดต้ังเพ่ิมเติมใหม� เช�น โทรศัพทFติดตามตัว,โทรศัพทF
ประจําท่ีเป�นต�นและคู�สายของงานทะเบียนราษฎรF (สํานักปลัดเทศบาล) 

3.งบลงทุน        รวม 100,000บาท 
 1. หมวดครุภัณฑD                       รวม 100,000บาท 
  1.1 ประเภทครุภัณฑDสํานักงาน ตั้งไว0 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือซุ�มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                    รวม 1,903,000บาท 
1.  งบบุคลากร                                                    รวม    1,512,000บาท 

1.  หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)  รวม   1,512,000บาท 
  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0 966,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  (กองวิชาการและแผนงาน) 
  1.2  ประเภทเงินประจําตําแหน�งตั้งไว0  42,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง 
ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2556   
คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน) 
  1.3  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0 504,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน                
(กองวิชาการและแผนงาน) 

2.  งบดําเนินงาน                                                    รวม 391,000บาท 
1.  หมวดค�าตอบแทน  รวม   46,000บาท 

1.1  ประเภทค�าเช�าบ0าน ตั้งไว0 36,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก�พนักงานเทศบาลท่ีมี
สิทธิ คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน) 
  1.2  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว0 10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าช�วยเหลือ 
ค�าบํารุงการศึกษาค�าเล�าเรียน สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ  ซ่ึงมีสิทธิสําหรับช�วยเหลือตามระเบียบฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 2.  หมวดค�าใช0สอย  รวม 190,000บาท   
  2.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการตั้งไว0  95,000  บาทแยกเป4น 

(1)  ค�าจ0างเหมาบริการต�างๆ  ตั้งไว0 80,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาในการ
ถ�ายเอกสารต�างๆ  พร�อมเข�าเล�มหนังสือ/เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทําเทศบัญญัติ แผนยุทธศาสตรFการ
พัฒนา แผนพัฒนาสามป7 แผนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ค�าล�างอัดขยายรูปภาพ
กิจกรรมต�างๆ  ค�าจัดทําวารสาร ค�าจัดทําแผ�นพับสิ่งพิมพFอ่ืน  ค�าโฆษณาประชาสัมพันธF ด�วยสื่ออ่ืนๆ  เช�น 
สปอรFตโฆษณา โทรทัศนF วีดีทัศนF (กองวิชาการและแผนงาน) 

(2)  ค�ารับวารสาร ตั้งไว0  10,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าหนังสือพิมพFรายวัน หนังสือพิมพF 
รายสัปดาหF คู�มือระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

(3)  ค�าเช�าบริการพ้ืนท่ีทําเว็บไซตD ตั้งไว0 5,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าเช�าบริการพ้ืนท่ีสําหรับ
ทําเว็บไซตF ไม�น�อยกว�า 300 MB และค�าจดโดเมนรายป7 ใช�สําหรับจัดทําเว็บไซตFเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของ
เทศบาลตําบลท�าแร�(กองวิชาการและแผนงาน) 
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  2.2  รายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว0  
75,000  บาทแยกเป4น 
   (1)  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ตั้งไว0 20,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน  ค�า
ผ�านทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าทะเบียนต�างๆ  และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ของพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจ�าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5517 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2555 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ.
2555(กองวิชาการและแผนงาน) 
   (2)  โครงการประชุมประชาคมท0องถ่ิน  ตั้งไว0  50,000  บาท  เพ่ือเป�นค�าใช�จ�าย
ในการดําเนินงานในการประชุมประชาคมท�องถ่ินประจําป7 พ.ศ.2561เช�นค�าวัสดุอุปกรณFในการอบรม ค�าจัด
สถานท่ี ค�าอาหาร ค�าน้ําด่ืม น้ําแข็ง ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 
   (3)  โครงการอบรมให0ความรู0เก่ียวกับพระราชบัญญัติข0อมูลข�าวสารของราชการ 
พ.ศ.2550 ตั้งไว0 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2550 เช�นค�าวัสดุอุปกรณFในการอบรม ค�าจัดสถานท่ี ค�าอาหาร ค�าน้ําด่ืม 
น้ําแข็ง ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 
  2.3  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
บํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยFสิน เช�น เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องปริ้นเตอรFเครื่องสํารองไฟ กล�องถ�ายรูปฯลฯ  
หรือทรัพยFสินอ่ืนๆ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

3.  หมวดค�าวัสด ุ  รวม 55,000บาท  3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว0  30,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุใช�ในการปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดนัมเบอรF 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  กาว แฟOมแข็ง แฟOมอ�อน  และสิ่งพิมพFอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ  (กอง
วิชาการและแผนงาน) 
  3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ตั้งไว0  5,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าฟMลFม พู�กันและ
สี ผ�า กระดาษเขียนโปสเตอรF เมมโมรี่การFด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ล�าง อัด ขยายภาพและวัสดุท่ีจําเป�นใน
การเผยแพร�ประชาสัมพันธF ข�อมูล ข�าวสาร/กิจกรรมของเทศบาลตําบลท�าแร� ฯลฯ  (กองวิชาการและแผนงาน) 

3.3  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอรD  ตั้งไว0  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเพ่ือจ�ายเป�น
ค�าจัดซ้ืออุปกรณFบันทึกข�อมูล  เมาสF ตลับผงหมึก  เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูล  ผ�าพิมพFหรือ
แถบพิมพFสําหรับเครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF  กระดาษต�อเนื่อง  และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับ
คอมพิวเตอรF(กองวิชาการและแผนงาน) 

4.  หมวดค�าสาธารณูปโภค   รวม 100,000บาท 
4.1  ประเภทค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ตั้งไว0 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�าย

เก่ียวกับการใช�ระบบอินเทอรFเน็ตและค�าสื่อสารอ่ืนๆ  และให�หมายความรวมถึงค�าใช�จ�ายเพ่ือให�ได�ใช�บริการ
ดังกล�าว และค�าใช�จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช�บริการ  (กองวิชาการและแผนงาน) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานคลัง       รวม 3,579,500  บาท 
1.งบบุคลากร        รวม   3,072,000  บาท 

1.  หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา)    รวม   3,072,000  บาท 
  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0  2,390,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ  และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน(กองคลัง) 
  1.2  ประเภทเงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว0  42,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง
ผู�อํานวยการกองคลัง  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส�วนท�องถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี  2)(กองคลัง) 

  1.3  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0  616,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองคลัง) 
  1.4  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ตั้งไว0  24,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว
ให�พนักงานจ�างตามภารกิจ  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองคลัง) 

2.  งบดําเนินการ       รวม 507,500บาท 
 1.  หมวดค�าตอบแทน     รวม   107,000  บาท 
  1.1  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว0 10,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�น
เงินค�าตอบแทนให�แก�พนักงานเทศบาลสามัญ  และลูกจ�างท่ีได�รับคําสั่งให�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
กองคลัง  ตามท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควร  ตามหลักเกณฑFท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง) 
  1.2  ประเภทค�าเช�าบ0าน ตั้งไว0 72,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก�พนักงานเทศบาล
ท่ีมีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าเช�าบ�านของพนักงานส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก�ไข
เพ่ิมเติม  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน  (กองคลัง) 
  1.3  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 25,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าช�วยเหลือ  
ค�าบํารุงการศึกษา  ค�าเล�าเรียน  สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองคลัง  ซ่ึงมีสิทธิสําหรับ
ช�วยเหลือตามระเบียบฯ  (กองคลัง) 

2.  หมวดค�าใช0สอย      รวม 170,500  บาท   
  2.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0  25,500  บาท แยกเป4น 

(1) ค�าจ0างให0บุคคลรับจ0างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  ตั้งไว0  20,000  บาท เพ่ือ
จ�ายเป�นค�าจ�างให�บุคคลรับจ�างทําการอย�างหนึ่งอย�างใด  ท่ีเก่ียวข�องกับงานคลังเช�น  ค�าแรงในการซ�อมแซม
ทรัพยFสิน  หรือค�าถ�ายเอกสาร  ค�าเย็บปกเข�าเล�มหรือเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  และค�าแรง
ในการสํารวจเก่ียวกับงานแผนท่ีภาษีและงานจัดเก็บรายได�  (กองคลัง) 

(2)  ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนตD  ตั้งไว0  5,500  บาทเพ่ือจ�ายเป�นการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจัดให�มีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
(กองคลัง) 
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2.2  รายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว0
125,000  บาท  แยกเป4น 
   (1)  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว0  
120,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าธรรมเนียม
ในการใช�สนามและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข�องและจําเป�นในการเดินทางไปราชการตามท่ีระเบียบกําหนดไว�ของ 
พนักงาน ลูกจ�าง พนักงานจ�างท่ีสังกัดกองคลัง  (กองคลัง) 
   (2)  ค�าใช0จ�ายโครงการประชาสัมพันธDสร0างความเข0าใจให0กับผู0เสียภาษี ตั้งไว0 
5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดทําปOายประชาสัมพันธF แผ�นพับ รวมถึงเอกสารต�างๆ  และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืนอันเก่ียวข�องกับโครงการสําหรับการประชาสัมพันธFสร�างความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับเงินท่ี
ชําระภาษีเทศบาลนําไปใช�จ�ายอย�างไร รวมท้ังการประชาสัมพันธFข�อมูลข�าวสารต�างๆ  ท่ีเก่ียวกับงานเร�งรัดภาษี  
หรืองานจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ    (กองคลัง) 
  2.3  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�าย
เป�นค�าซ�อมแซมรถยนตF รถจักรยานยนตF เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องพิมพFดีด เครื่องถ�ายเอกสาร ฯลฯ  หรือ
ทรัพยFสินอ่ืนๆ  ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองคลัง  (กองคลัง) 

 3.  หมวดค�าวัสด ุ      รวม 215,000  บาท 
  3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 120,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุใช�ในการปฏิบัติงานคลังเช�น  
กระดาษ  ปากกา  หมึกโรเนียว  หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร  ดินสอ  สมุดนัมเบอรF  ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด  กาว  
แฟOม  และสิ่งพิมพFอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  (กองคลัง) 
  3.2  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  ตั้งไว0  60,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นอ่ืน ๆ  เช�น  น้ํากลั่น  น้ํามันเครื่อง  สําหรับรถซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
(กองคลัง) 
  3.3  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอรD  ตั้งไว0  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแผ�น  CD,  
DVD  ตลับหมึก  แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูล  หัวพิมพFหรือแถบพิมพF  กระดาษต�อเนื่อง  และ
วัสดุอ่ืน ๆ  ท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับคอมพิวเตอรF  ฯลฯ   (กองคลัง) 
  3.4  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  ตั้งไว0  15,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส�ง เช�น ยางรถยนตFและรถจักรยานยนตF  หม�อแบตตารี่ หลอดไฟ กระจกติดรถและอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวกับการใช�งานของยานพาหนะซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง) 
 

4.  หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม 15,000  บาท 
  4.1  ประเภทค�าไปรษณียD  ตั้งไว0  15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดส�งหนังสือของทาง
ราชการทางไปรษณียF  ค�าธนาณัติ  ค�าจัดซ้ือดวงตราไปรษณียF  เพ่ือใช�ในการจัดส�งหนังสือหรือเอกสารต�างๆ  
ของทุกกองงานในเทศบาลตําบลท�าแร�  (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  2,703,300บาท  จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร         
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน      รวม 2,688,300บาท 
1.  งบบุคลากร                                                    รวม648,000บาท 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)    รวม   648,000บาท 
  1.1  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0 594,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
ค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน       
(สํานักปลัดเทศบาล) 
  1.2ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0 54,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให�พนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 
12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 

2.  งบดําเนินงาน       รวม 1,930,300  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม 1,610,300  บาท 

1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0 1,372,800 บาท  แยกเป4น 
   (1)  ค�าจ0างเหมางานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล ตั้งไว0 
576,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาเพ่ิมประสิทธิภาพงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ทําหน�าท่ีเป�นพนักงานประจํารถดับเพลิงช�วยเหลือในการดับเพลิงประจํารถบรรทุกน้ําช�วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (สํานักปลัดเทศบาล) 

(2) ค�าจ0างเหมาบริการประชาชนเพ่ือรักษาความสงบเรียบร0อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยDสิน ตั้งไว0 796,800บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการประชาชนเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยFสินบริเวณสถานท่ีราชการ ทําหน�าท่ีตรวจความเป�นระเบียบ
เรียบร�อย จัดระเบียบหาบเร� แผงลอย และอํานวยความสะดวก ด�านการจราจร ในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 
และตลาดสดเทศบาล 2 ของเทศบาลตําบลท�าแร� (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.2  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว0 
87,500  บาท  แยกเป4น 

(1)รายจ�ายตามโครงการฝMกอบรมเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป4นฐาน ตั้งไว05,000บาท  เพ่ือให�หมู�บ�าน/ชุมชน มีการเตรียมความพร�อมในการปOองกันอัคคีภัย และออก
ติดต้ังถังเคมีดับเพลิงภายในชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล) 
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(2)รายจ�ายตามโครงการวันรณรงคDต�อต0านยาเสพติดตั้งไว0 30,000 บาท เพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจัดงานวันต�อต�านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561  วัตถุประสงคFเพ่ือรณรงคFให�เยาวชน
ห�างไกลยาเสพติดและตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ�องคFการสหประชาชาติ
เม่ือเดือนมิถุนายน 2530 ได�กําหนดให�วันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกป7เป�นวันต�อต�านยาเสพติดโลก (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

(3) รายจ�ายตามโครงการจัดอบรมทบทวนและเพ่ิมทักษะพนักงานดับเพลิงตั้งไว0 
20,000บาท เพ่ือให�พนักงานดับเพลิงได�ทบทวนความรู�ท่ีได�อบรมมา และมีความพร�อมในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
กรณีเกิดเหตุอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย(สํานักปลัดเทศบาล) 

(4)รายจ�ายตามโครงการค�ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม และอบรมอาชีพให0กับผู0ผ�านการ
ฝMกอบรมบําบัดฟUVนฟูผู0เก่ียวข0องกับยาเสพติด ตั้งไว0 32,500 บาทเพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการค�ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและอบรมอาชีพให�กับผู�ผ�านการฝdกอบรมบําบัดฟefนฟูผู�เก่ียวข�องกับยาเสพติดวัตถุประสงคFเป�นการ
ช�วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ผ�านการบําบัดรักษายาเสพติดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในพ้ืนท่ีตําบล
ท�าแร�  และเป�นการส�งเสริมอาชีพให�กับผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด ในพ้ืนท่ีตําบลท�าแร� และเพ่ือเป�นการลดสถาน
กรณีปPญหายาเสพติดท่ีเป�นปPญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีให�เป�นรูปธรรม นําไปสู�การลดปPญหา
การแพร�ระบาดของยาเสพติดระดับหมู�บ�าน/ชุมชน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

1.3ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน   ตั้งไว0 150,000  บาท 
(1)ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสินของเทศบาล ตั้งไว0 150,000 บาท เพ่ือ           

จ�ายเป�นค�าซ�อมแซมรถยนตF รถยนตFดับเพลิง รถยนตFไซเรน และวิทยุสื่อสารฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 

2.  หมวดค�าวัสดุ      รวม     310,000  บาท 
2.1  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  ตั้งไว0 170,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแบตเตอรี่

รถยนตF ยางรถยนตF กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า ไฟท�าย หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นใช�เก่ียวกับการใช�งาน
เก่ียวกับรถยนตFท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

2.2ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืนตั้งไว0 120,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง  เป�นต�น  สําหรับรถยนตFท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ  (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

2.3  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว020,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเติมน้ํายาเคมีดับเพลิงและ
จัดซ้ือถังเคมีดับเพลิงเพ่ิมเติม (สํานักปลัดเทศบาล) 

3. หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม       10,000บาท 
  3.1  ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0 10,000บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาศูนยFอาสาสมัคร
ปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝQายพลเรือนเทศบาลตําบลท�าแร�  (สํานักปลัดเทศบาล) 

3. งบลงทุน  รวม   80,000บาท 
 1. หมวดค�าครุภัณฑD      รวม80,000  บาท 
  1.1 ประเภทค�าครุภัณฑDเครื่องดับเพลิง ตั้งไว0 80,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสายยาง
ดับเพลิงสายดูดน้ําดับเพลิงแบบตัวหนอน และหัวฉีด Fox ปรับฝอย/หัวฉีดลําตรง สําหรับฉีดน้ําดับเพลิงประจํารถยนตF
ดับเพลิงในงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล) 
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4.  งบเงินอุดหนุน       รวม 30,000  บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม  30,000  บาท 

  1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ  แยกเป4น 
   (1) อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมปJองกันและแก0ไขปWญหายาเสพติดตั้ง
ไว0 30,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นเงินอุดหนุนโรงเรียนท�าแร�วิทยาในการจัดกิจกรรมปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพ
ติด เพ่ือแก�ไขปPญหายาเสพติดในกลุ�มเสี่ยงท่ีเป�นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (หนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันท่ี1 กรกฎาคม 2557 และ หนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 136 ลงวันท่ี15 มกราคม 2559) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ                                                           รวม 15,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                    รวม    15,000  บาท 

1.  หมวดค�าใช0สอย      รวม    15,000  บาท 
1.1  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  

 ตั้งไว0  15,000  บาท   
(1)โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการเสริมสร0างความปรองดองสมานฉันทD

ระดับท0องถ่ินในชุมชน ตั้งไว0 15,000 บาท เพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชนให�เกิดความรัก 
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันทFในชุมชนอย�างยั่งยืน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด�วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน (สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น 8,738,800 บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป4น 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     รวม4,033,900  บาท 
1.งบบุคลากร        รวม 3,084,000  บาท 
 1.  หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา)    รวม 3,084,000  บาท 
  1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 1,522,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลพร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองการศึกษา) 
  1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว0  42,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าประจําตําแหน�ง
ผู�อํานวยการกองการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินเรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 18  เมษายน  2556 คํานวณต้ัง
จ�ายไว� 12 เดือน (กองการศึกษา) 

1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  ตั้งไว0 880,500 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนของ
ครูผู�ดูแลเด็ก พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน ต้ังตามหนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) 

1.4 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตําแหน�ง ผู0ช�วยครูผู0ดูแลเด็ก ตั้งไว0 
135,500บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�งผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็กท่ีได�รับเงินอุดหนุน
จากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  คํานวณไว�  12  เดือน และเทศบาลจ�ายสมทบเพ่ิมในส�วนท่ีได�รับ
ค�าตอบแทนสูงกว�าท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจัดสรรให� ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
ด�วนท่ีสุดท่ี  มท  0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) 

1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ตั้งไว0 24,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าครองชีพชั่วคราว 
ให�พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน�งผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็กคํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน ตามหนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุดท่ี  มท  0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) 

1.6 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างท่ัวไป ตั้งไว0 432,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทน
พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�งผู�ดูแลเด็ก คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559  (กองการศึกษา) 

1.7 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ  ตั้งไว0  48,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าครองชีพชั่วคราวให�แก� 
พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน�งผู�ดูแลเด็กคํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินด�วนท่ีสุดท่ี  มท  0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา) 
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2. งบดําเนินงาน       รวม     934,900  บาท 
 1.  หมวดค�าตอบแทน      รวม       57,900  บาท 
  1.1  ประเภทค�าเช�าบ0าน ตั้งไว0 28,800 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก�พนักงานเทศบาล
ท่ีมีสิทธิ์เบิกจ�ายตามระเบียบกําหนด สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา) 

1.2  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว0 29,100 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสวัสดิการ
ในการช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกําหนด และต้ังตาม
หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุดท่ี  มท  0816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2559(กอง
การศึกษา) 

2.  หมวดค�าใช0สอย      รวม637,000  บาท 
  2.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว0 500,000 บาท  แยกเป4น 
   (1)  ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท�าแร�  และศูนยDส�งเสริมอาชีพและสร0างรายได0 ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร�  ตั้ งไว0        
288,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยF
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร� 
ปฏิบัติงานในการดูแลทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และ
ศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร�รวมท้ังทําความสะอาดวัสดุอุปกรณFต�างๆ  ภายใน
อาคาร ตลอดจนดูแลรักษาสวนหย�อมของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และศูนยFส�งเสริมอาชีพและ
สร�างรายได�ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร�ให�สวยงามอยู�เสมอ (กองการศึกษา) 
   (2)  ค�าจ0างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ของศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  
ตั้งไว0 96,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และพัสดุ  
ของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  ปฏิบัติงานธุรการ ของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  
ให�เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต�างๆ  ของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกระทรวงมหาดไทย  
(กองการศึกษา) 
   (3)ค�าจ0างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ตั้งไว0 96,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยFสินของทางราชการ  และความเรียบร�อยในบริเวณสถานท่ีศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�   
ศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร�  และศูนยFพัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพ
ผู�สูงอายุตําบลท�าแร� (กองการศึกษา) 
   (4)ค�าจ0างเหมาบริการต�างๆ ตั้งไว020,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดทําเอกสาร แผ�น
ปลิว จุลสาร จดหมายข�าว ค�าจ�างทําปก–เข�าเล�มหนังสือ ค�าจ�างทํากิจการต�างๆของกองการศึกษา ค�าจ�างเหมา
พาหนะนํามวลชนและนักเรียนนักศึกษาในเขตรับผิดชอบเข�าร�วมโครงการหรืองานพิธีการต�างๆท่ีจังหวัดมี
นโยบายให�องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินให�การสนับสนุนฯลฯ(กองการศึกษา)  
  2.2  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว0  30,000  บาทแยกเป4น 

(1)  โครงการงานวันคล0ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี 9(การศึกษา) 



17 

 

(2)  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   
(วันแม�แห�งชาติ) ตั้งไว0 10,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติใน
พ้ืนท่ี (กองการศึกษา) 

(3)  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเฉลิม
พระเกียรติของสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 10(กองการศึกษา) 
  2.3 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆตั้ง
ไว0 67,000 บาท แยกเป4น   
   (1)ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว0 60,000 บาทเพ่ือ
จ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ 
ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าลงทะเบียนต�างๆ  และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข�องและจําเป�น 
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2559(กองการศึกษา) 
   (2)  ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม0 กระเช0าดอกไม0 ร�วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ     
ตั้งไว0  7,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายสําหรับจัดซ้ือพวงมาลา ช�อดอกไม� กระเช�าดอกไม� และพวงมาลา 
ตลอดจนจัดทําพานประดับพุ�มดอกไม�สําหรับวางอนุสาวรียFมอบให�ผู�มีเกียรติชาวต�างประเทศและคู�สมรสท่ีเดิน
ทางเข�ามาหรือออกจากประเทศไทย และพวงมาลาสําหรับวางอนุสาวรียF พระบรมรูปหรือศพ เป�นต�น  
เพ่ือเป�นเกียรติหรือแสดงความเคารพ (กองการศึกษา) 
  2.4  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน  ตั้งไว0 40,000 บาทเพ่ือเป�นค�าบํารุงรักษาหรือ
ซ�อมแซมทรัพยFสินภายในกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  ศูนยFส�งเสริมอาชีพ 
และสร�างรายได�ชุมชน (กองการศึกษา) 

 3.   หมวดค�าวัสดุ      รวม    180,000บาท 
  3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 70,000 บาท เพ่ือเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานให�กองการศึกษา
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� เช�น กระดาษ ปากกา ดินสอ 
เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง หมึกเครื่องถ�ายเอกสาร ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

3.2  ประเภทวัสดุไฟฟJาและวิทยุ ตั้งไว0 5,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณFเก่ียวกับ
ไฟฟOาและวิทยุ เช�น ปลั๊กไฟ  หลอดไฟฟOา สายไฟ สวิทซFไฟ ฟMวสF ฯลฯ ให�กับกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท�าแร� โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� และศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน
 (กองการศึกษา) 
  3.3  ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ�าน
งานครัว สําหรับกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 
และศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน เช�น แก�วน้ํา น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล�างห�องน้ํา ไม�กวาด ไม�ถูพ้ืน ไม�
กวาดทางมะพร�าว ฯลฯ (กองการศึกษา) 

3.4 ประเภทวัสดุก�อสร0าง ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร�างสําหรับกอง
การศึกษา  ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร�  และศูนยFส�งเสริมอาชีพ
และสร�างรายได�ชุมชน  เช�น อ�างล�างมือ ขวาน จอบ เสียม ค�อน  ตะปู  คีมหิน ดิน ทราย อิฐหรือซีเมนตFบล็อก 
เหล็กเส�น ไม�ต�างๆฯลฯ  (กองการศึกษา) 
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3.5  ประเภทวัสดุการเกษตร   ตั้งไว0  10,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุการเกษตร สําหรับ
กองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� และศูนยFส�งเสริม
อาชีพและสร�างรายได�ชุมชน  เช�น ปุmย พันธุFดอกไม�  ไม�ประดับ  เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ (กองการศึกษา) 

3.6  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ตั้งไว0  5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร�  ให�กับกองการศึกษา  ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลท�าแร� และศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน เช�น พู�กัน สี ค�าล�างอัด-ขยายรูป ผ�า โฟม ฯลฯ (กอง
การศึกษา) 

3.7  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอรFท่ีใช�ในกอง
การศึกษาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� เช�น แผ�นบันทึก
ข�อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพFแบบเลเซอรF เมาสF ฯลฯ (กองการศึกษา) 

4.  หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม 60,000  บาท 
  4.1 ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0 60,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟOาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลท�าแร� (กองการศึกษา) 

3.  งบเงินอุดหนุน        รวม      15,000 บาท 
1.  หมวดเงินอุดหนุน      รวม      15,000 บาท 
 1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป4นสาธารณประโยชนD  ตั้งไว0  15,000 บาท 

(1)อุดหนุนโครงการของศูนยDส�งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท�าแร�-หนอง
แสง ตั้งไว0 15,000  บาท  เพ่ือร�วมกันสร�างเครือข�ายชีวิตครอบครัวและสร�างสรรคFสังคม  โดยให�การเบิกจ�าย
เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2559(กอง
การศึกษา) 
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แผนงานการศึกษา 
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา    รวม 4,210,100บาท 
1.  งบดําเนินงาน       รวม  2,014,100  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย รวม    751,300  บาท 

1.1  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ   
(1)  โครงการสนับสนุนค�าใช0จ�ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว0 751,300 บาท  

ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)แยกเป4น 
     - ค�าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� ตั้งไว0 440,000 บาท  
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจ�างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร�  
   - ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล   ท�า
แร� ตั้งไว0 187,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 
ได�แก� ค�าสื่ออุปกรณFการเรียนการสอน ค�าครุภัณฑF 
     - ค�าหนังสือเรียน ตั้งไว0 22,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือหนังสือเรียน
และแบบฝdกหัดสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 
     - ค�าเครื่องอุปกรณDการเรียน ตั้งไว0 22,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือ 
อุปกรณFการเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 
   - ค�าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว0 33,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือ 
เครื่องแบบนักเรียนให�กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 
   - ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู0เรียน ตั้งไว0 47,300 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� ได�แก� กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล�งเรียนรู�ต�างๆ การให�บริการสารสนเทศ 

2. หมวดค�าวัสดุ      รวม 1,262,800บาท 
  1.1  ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท�าแร�วิทยา ตั้งไว0 1,052,000บาท เพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให�กับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยจัดสรรให�นักเรียน
โรงเรียนท�าแร�วิทยาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได�รับการ
จัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท  0893.3/ว 
3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา) 
  1.2ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร�  ตั้งไว0 210,800บาท เพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ให�กับนักเรียนระดับปฐมวัยต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด 
ท่ี มท  0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา) 
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2.  งบเงินอุดหนุน       รวม  2,196,000  บาท 
1. หมวดเงินอุดหนุน      รวม  2,196,000  บาท 

  1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท�าแร�วิทยา ตั้งไว0 2,196,000 บาทเพ่ือจ�าย
เป�นค�าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ให�เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โรงเรียนท�าแร�วิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได�รับ
การจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท  0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา) 
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แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ      รวม 494,800บาท 
1.  งบดําเนินงาน       รวม  494,800  บาท 

1. หมวดค�าใช0สอย      รวม 400,400บาท 
  1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆ  
ตั้งไว0 400,400 บาท   แยกเป4น 

(1)โครงการวันเด็กแห�งชาติ  ตั้งไว0  100,000บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดโครงการวัน
เด็กแห�งชาติประจําป7  2561  เช�น  ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด  ค�าจัดเตรียมสถานท่ี  ค�าวัสดุอุปกรณF  ในการจัด
กิจกรรมต�างๆ ท่ีส�งเสริมให�เด็กได�ร�วมกิจกรรมท่ีสร�างสรรคFและกล�าแสดงออก รางวัลการแสดงฯลฯ (กอง
การศึกษา) 

(2)โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  ตั้งไว0  10,000บาท เพ่ือจ�าย
เป�นค�าใช�จ�ายในการจัดทําและประเมินมาตรฐานทางการศึกษา  ท้ังภายในและภายนอก  จัดทําปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร�     
(กองการศึกษา) 

(3)โครงการสนับสนุนค�าใช0จ�ายสนับสนุนสถานศึกษา  ตั้งไว0 290,400บาทแยกเป4น 
-  ค�าใช0จ�ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท�าแร� ตั้งไว0  215,600 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  ในการจ�างเหมาบริการทําอาหารกลางวันของศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท�าแร�  ท้ังนี้จะเบิกจ�ายเม่ือได�รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ต้ังตามหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุด ท่ี  มท  0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา) 

-  ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ  1,700บาท ตั้งไว0 74,800 บาท  
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กนักเรียน  ท้ังนี้จะเบิกจ�ายเม่ือได�รับการจัดสรร 
จากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ต้ังตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุด ท่ี  มท  
0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา) 

2. หมวดค�าวัสดุ      รวม  84,400บาท 
         2.1  ประเภทอาหารเสริม (นม) ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� ตั้งไว0 84,400บาท

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให�กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� ท้ังนี้
จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได�รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ต้ังตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินด�วนท่ีสุดท่ี มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา) 

3. หมวดสาธารณูปโภค     รวม 10,000  บาท 
  3.1  ประเภทค�าโทรศัพทD  ตั้งไว0  2,000  บาทเพ่ือจ�ายค�าใช�บริการโทรศัพทFให�กับศูนยFพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท�าแร� และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� จํานวน  1  หมายเลข  คือ  0-4274-1133  (กอง
การศึกษา) 
  3.2ประเภทค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ตั้ งไว0  8,000บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ� าย 
ในการชําระค�าบริการระบบอินเตอรFเน็ต (INTERNET) ให�กับศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� (กองการศึกษา) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  2,515,000  บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป4น 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม  1,027,500  บาท 
1. งบบุคลากร        รวม   906,000  บาท 
 1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)    รวม 906,000  บาท 
  1.1ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0  864,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 
  1.2  ประเภทเงินประจําตําแหน�ง ตั้งไว0  42,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง
ผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล   
ส�วนท�องถ่ิน เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 18 
เมษายน 2556  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12 เดือน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

2.  งบดําเนินงาน       รวม       121,500  บาท 
 1. หมวดค�าตอบแทน      รวม 36,000  บาท 
  1.1 ประเภทค�าเช�าบ0าน  ตั้งไว0  36,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก�พนักงานเทศบาล
ท่ีมีสิทธิตามระเบียบกําหนด คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

 2. หมวดค�าใช0สอย      รวม 45,500  บาท 
  2.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0   500   บาท  แยกเป4น 
   (1) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4) ตั้งไว0500 บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. 4) ของกิจการท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.2 ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว0  40,000  บาท  แยกเป4น 
   (1) ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  ตั้งไว0   
40,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน  
ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าทะเบียนต�างๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและ   
จําเป�นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป       
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5517 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ.2555 (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
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  2.3 ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 5,000 บาท เพ่ือเป�นค�าบํารุงรักษา
และซ�อมแซมทรัพยFสิน เช�น เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องปริ้นเตอรF เครื่องสํารองไฟ หรือทรัพยFสินอ่ืนๆท่ีอยู�ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

 3. หมวดค�าวัสดุ      รวม 40,000  บาท 
  3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุในการปฏิบัติงาน ให�
กองสาธารณสุขฯ  โรงฆ�าสัตวF เช�น กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตรายาง แฟOมเอกสาร   และ
วัสดุอุปกรณFหรือสิ่งพิมพFอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD  ตั้งไว0  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณFบันทึกข�อมูล
เมาสF  ตลับผงหมึก  เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูล  ผ�าพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับเครื่องพิมพF
คอมพิวเตอรF กระดาษต�อเนื่อง และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับคอมพิวเตอรF (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   รวม   1,487,500 บาท 
1.  งบดําเนินงาน       รวม   1,489,500 บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม   1,174,500 บาท 
  1.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0  934,000  บาท  แยกเป4น 
   (1) ค�าจ0างเหมาบริการผู0ปฏิบัติงานในระบบการแพทยDฉุกเฉิน  ตั้งไว0 864,000 บาท  เพ่ือ
เป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการ หรือช�วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัยตามโครงการให�บริการ
การแพทยFฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795   ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3358 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (2) ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0 10,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียประกันภัยรถยนตF 
ค�าธรรมเนียม ค�าภาษี ตามพระราชบัญญัติการขนส�งทางบก พ.ศ.2522การประกันภัยภาคบังคับองคFกร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน สามารถจัดให�มีประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (3)ค�าใช0จ�ายในการตรวจวิเคราะหDคุณภาพส่ิงแวดล0อม  ตั้งไว0 60,000บาทเพ่ือ
เป�นค�าใช�จ�ายในการจ�างเหมาบริการตรวจวิเคราะหFคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานด�านสิ่งแวดล�อมใน
พ้ืนท่ีซ่ึงกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.2 ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว0 220,500 บาท  แยกเป4น 
   (1) ค�าใช0จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด0านสาธารณสุข  ตั้งไว0  97,500 บาท แยกเป4น 
    - เพ่ือจ�ายเป4นค�าตอบแทน ค�าจ0างพิเศษ ค�าปฏิบัติงานนอกเวลาสําหรับ
แพทยD พยาบาล เจ0าหน0าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข0องกับการดําเนินงานด0านสาธารณสุข  ตั้งไว0 30,000 บาท ตามหนังสือด�วน
ท่ีสุดท่ีมท0891.3/ว 2018 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
    - การอบรมผู0ประกอบการในงานด0านสาธารณสุข  ตั้งไว0 22,500 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการอบรมผู�ประกอบการ ตามหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018 ลงวันท่ี 6 
ตุลาคม 2548(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
    - การอบรมกลุ�มเส่ียงในงานด0านสาธารณสุข ตั้งไว0 22,500 บาทเพ่ือจ�าย
เป�นค�าใช�จ�ายในการอบรมกลุ�มเสี่ยง ตามหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2548(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
    - การอบรมกลุ�มผู0ปฏิบัติงานด0านการส�งเสริมสุขภาพ ตั้งไว0  22,500  บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการอบรมงานด�านสาธารณสุข ตามหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018  ลงวันท่ี 6 
ตุลาคม 2548(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (2) ค�าใช0จ�ายตามโครงการฝMกอบรมฟUVนฟูและเ พ่ิมทักษะตามโครงการ   
การแพทยDฉุกเฉิน ตั้งไว0  20,000 บาท เพ่ืออบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบการแพทยFฉุกเฉินและ 
อาสาสมัคร ตามโครงการการให�บริการการแพทยFฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการ
ฝdกอบรมขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2549 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 



25 

 

   (3) ค�าใช0จ�ายตามโครงการตรวจสุขภาพประจําป�  ตั้งไว0  20,000 บาท เพ่ือจ�าย
เป�นค�าดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจํารถขยะและท่ีปฏิบัติงานในโรงฆ�าสัตวF (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (4) ค�าใช0จ�ายตามโครงการปุYยหมักครัวเรือนรวมใจไทยท�าแร� ตั้งไว0  20,000 บาท
เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู� และจัดทําชุดสาธิตการทําปุmยหมักในครัวเรือน เพ่ือให�
ประชาชนสามารถจัดการขยะอินทรีด�วยตนเอง  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (5) ค�าใช0จ�ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู�ในการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนโดยถังดักไขมันอย�างง�าย  (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (6) ค�าใช0จ�ายในโครงการรณรงคDปJองกันโรคพิษสุนัขบ0า ตั้งไว043,000 บาท เพ่ือ
จ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการรณรงคFปOองกันโรคพิษสุนัขบ�า จัดซ้ือวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบ�า และวัสดุอ่ืนๆ ,
สํารวจและข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว, ผ�าตัดทําหมัน และประชาสัมพันธFให�ความรู� ตามหนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 596 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.3 ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน  ตั้งไว0  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�า
ซ�อมแซมรถยนตF วิทยุสื่อสาร ฯลฯ และทรัพยFสินอ่ืนท่ีเก่ียวกับการให�บริการการแพทยFฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 

 2. หมวดค�าวัสดุ      รวม     313,000  บาท 
  2.1ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแบตเตอรี่
รถยนตF ยางรถยนตF กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า ไฟท�าย หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นต�องใช�เก่ียวกับการใช�
งาน ของรถยนตFท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการการแพทยFฉุกเฉิน ( ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
ส่ิงแวดล0อม) 
  2.2ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  ตั้งไว0  170,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯสําหรับรถยนตFท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเก่ียวกับการ
บริการการแพทยFฉุกเฉิน(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.3ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD  ตั้งไว0  120,000  บาท  แยกเป4น 
    - ค�าวัสดุและเวชภัณฑDยา  ตั้งไว0  20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเวชภัณฑFยา วัสดุ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในการให�บริการการแพทยFฉุกเฉิน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

 - ค�าทรายอะเบท น้ํายาพ�นหมอกควัน คลอรีน ฯลฯ ตั้งไว0  100,000 บาท    
เพ่ือใช�ในงานปOองกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ตั้งไว0  3,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร� เช�น พู�กัน สี ไม�อัด ผ�า โฟม กระดาษเขียนโปสเตอรF แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ค�าล�างอัดขยายรูป    
ค�าปOาย และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นในการเผยแพร�ประชาสัมพันธF ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย  ตั้งไว0  10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต�งกาย
ให�กับผู�ปฏิบัติงานโครงการการให�บริการการแพทยFฉุกเฉิน เช�น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท�า เสื้อกันฝน       
เสื้อสะท�อนแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป  
 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร�   
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  1,847,600  บาท  จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานสังคมสงเคราะหD 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหD    รวม 1,520,600บาท 
1.  งบบุคลากร       รวม   1,295,600  บาท 

1.หมวดเงินเดือน  (ฝ9ายประจํา)    รวม 1,295,600  บาท 
 1.1ประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว0  890,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือน  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12เดือน(กองสวัสดิการสังคม) 
 1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง  ตั้งไว0  42,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตําแหน�ง

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน 
เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2556 
คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม) 

1.3ประเภทค�าจ0างลูกจ0างประจํา  ตั้งไว0  230,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างลูกจ�างประจํา
และเงินปรับปรุงค�าจ�างประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12  เดือน(กองสวัสดิการสังคม) 

1.4 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0  130,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ และค�าปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังไว� 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม) 

1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0  3,600 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให�แก�พนักงานจ�างตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน  ท่ี มท  0809.3/ว 1372  ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558  (กองสวัสดิการสังคม) 

2.  งบดําเนินงาน       รวม 225,000บาท 
1. หมวดค�าตอบแทน      รวม   94,000  บาท 

1.1 ประเภทค�าเช�าบ0าน ตั้งไว0 36,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ�านให�แก�พนักงานเทศบาล 
ท่ีมีสิทธิได�รับตามระเบียบฯ โดยคํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม) 

1.2 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 58,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือ 
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ หรือลูกจ�างประจํา ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 
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2. หมวดค�าใช0สอย      รวม 40,000  บาท 
2.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

ตั้งไว040,000  บาท 
(1)  ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว030,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ ณ ท�าอากาศยาน 
ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าทะเบียนต�างๆ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ของพนักงาน
เทศบาลสามัญ  ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5517  ลงวันท่ี  
23  พฤศจิกายน  2555  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ. 2555  (กองสวัสดิการสังคม) 
  2.2ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 10,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยFสิน ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ (กองสวัสดิการสังคม) 

 3.หมวดค�าวัสดุ      รวม  55,000  บาท 
  3.1ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว0  30,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุใช�ในการ
ปฏิบัติงาน เช�น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว แฟOมแข็ง แฟOมอ�อน ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)  

3.2ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ตั้งไว05,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าฟMลFม พู�กัน และสี ผ�า 
กระดาษเขียนโปสเตอรF เมมโมรี่การFด แถบบันทึกเสียงหรือภาพล�าง อัด ขยายภาพ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม) 

3.3 ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอรD  ตั้งไว0  20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุบันทึก
ข�อมูล  เม�าสF  ตลับผงหมึก เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูล ผ�าพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับ
เครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF  กระดาษต�อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับคอมพิวเตอรF (กอง
สวัสดิการสังคม) 

 4. หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม   36,000  บาท 
4.1  ประเภทค�ากระแสไฟฟJา ตั้งไว0  36,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาศูนยFส�งเสริม

พัฒนาอาชีพและรายได�ชุมชน (OTOP)  ศูนยFส�งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน และศูนยFพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว
2271  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 (กองสวัสดิการสังคม)   
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แผนงานสังคมสงเคราะหD 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะหD    รวม 327,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน       รวม 327,000บาท 

1.  หมวดค�าใช0สอย      รวม  327,000บาท 
1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการตั้งไว0197,000บาท แยกเป4น 

(1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ ตั้งไว05,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บ
หนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค�าจ�างเหมาบริการ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 

 (2)  ประเภทค�าจ0างเหมาบุคลากรช�วยงานศูนยDพัฒนาคุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพ
ผู0สูงอายุ ตั้งไว0 96,000 บาท  เพ่ือเขียนโครงการหรือจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประสานงาน (ในพ้ืนท่ีหรือใน
จังหวัด) และพิมพFงานเอกสารต�างๆ  ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บข�อมูล เอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
การดําเนินงานศูนยF ทําหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม) 

  (3)  ประเภทค�าจ0างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนยDบริการคนพิการท่ัวไประดับ
ตําบล  ตั้งไว0  96,000  บาท  ดูแลให�บริการข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนF สวัสดิการ และความ
ช�วยเหลือตามท่ีคนพิการร�องขอ และตามท่ีหน�วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให�คําปรึกษาหรือช�วย
ดําเนินการเก่ียวกับการขอใช�สิทธิประโยชนFแก�คนพิการฯลฯ  ทําหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย  (กอง
สวัสดิการสังคม) 
  1.2ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
ตั้งไว0  130,000  บาท  แยกเป4น 
 (1)ค�าใช0จ�ายโครงการวันผู0สูงอายุแห�งชาติ ตั้งไว0  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัด
กิจกรรมวันผู�สูงอายุไ ด�แ ก�  ค�า ว ัส ดุอุปก รณF ค�า อ าหา รกลา ง วัน  ค�า อ าหา รว�า ง  แล ะ เค รื ่อ ง ดื ่ม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าปOาย ค�าจัดจัดทําใบประกาศเกียรติคุณผู�สูงอายุ  และอื่นๆ โดยถือตามมติ
คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู�สูงอายุแห�งชาติ สํานักงานส�ง เสริมสวัสดิภาพและพิทักษF เด็ก เยาวชน 
ผู�ด�อยโอกาส และผู�สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคม) 

(2) ค�าใช0จ�ายโครงการวันผู0พิการประจําป�  ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายใน
การจัดกิจกรรมวันผู�พิการสากลจังหวัดสกลนคร ได�แก� ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารว�าง อาหารกลางวันและ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณFท่ีเก่ียวข�อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ท่ี สน 0027/4167  ลง
วันท่ี  9  มีนาคม  2553  (กองสวัสดิการสังคม) 
   (3) ค�าใช0จ�ายโครงการเสริมพลังคนพิการและผู0ดูแลคนพิการเพ่ือความม่ันคงในชีวิตตั้งไว0 
20,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมให�ผู�พิการและผู�ดูแล  ได�แก�  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�า
วัสดุอุปกรณF  ค�าอาหารว�าง  อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม  ฯลฯ    (กองสวัสดิการสังคม) 
   (4) ค�าใช0จ�ายโครงการเข0าถึงสิทธิอย�างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม�
เป4นธรรม  ตั้งไว0  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม ได�แก�  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�า
วัสดุอุปกรณF  ค�าอาหารว�าง  อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม  ฯลฯ   (กองสวัสดิการสังคม) 
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   (5)  ค�าใช0จ�ายโครงการปฏิบัติการคุ0มครองพิทักษDสิทธิและปJองกันแก0ไขปWญหาเด็ก 
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตําบลท�าแร� อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งไว0 20,000  บาทเพ่ือ
จ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม เช�น  การวางระบบและกลไกการปOองกันและแก�ไขปPญหาความรุนแรงต�อ
เด็กและสตรีของตําบล, การจัดทําข�อมูลกลุ�มท่ีมีปPญหา, การจัดทําข�อมูลกลุ�มท่ีมีปPญหา, การจัดต้ังเครือข�ายเฝOา
ระวังปPญหา, การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร, การจัดกิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธFท่ีดีในครอบครัว, จัดอบรมคน
ในตําบล เก่ียวกับสิทธิตามกฎหมาย, การช�วยเหลือผู�ถูกกระทําความรุนแรง, การดําเนินการกับผู�กระทําผิด, 
การติดตามความก�าวหน�ากรณีท่ีมีปPญหาแล�ว, การติดตามตรวจสอบสถานการณFปPญหาภายในตําบล,  ได�แก�  
ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุอุปกรณF  ค�าอาหารว�าง  อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1235 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการ
สังคม) 
   (6) ค�าใช0จ�ายโครงการอุดหนุนการเสริมสร0างครอบครัวอบอุ�นเข0มแข็ง  ตั้งไว0  
10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม ได�แก�  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุอุปกรณF  
ค�าอาหารว�าง  อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม  ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน   
ท่ี มท 0891.3/ว 1235 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการสังคม) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  6,380,010บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม 1,465,410   บาท 
1.  งบบุคลากร       รวม    867,810  บาท 
 1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)    รวม 867,810  บาท 
  1.1 ประเภทค�าจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0  801,350  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�าง
พนักงานจ�างตามภารกิจ คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0  66,460  บาท เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 
12 เดือน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

2.  งบดําเนินงาน       รวม 597,600  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม  597,600  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  แยกเป4น 
   (1) ค�าจ0างเหมาบริการผู0ปฏิบัติงานท0ายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    
ตั้งไว0 597,600 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานท�ายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขับรถขยะ
เพ่ือนําไปกําจัดและทําความสะอาดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาลตําบลท�าแร�(กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟJาถนน                                                       รวม 700,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                           รวม  680,000  บาท 
 1.  หมวดค�าวัสด ุ รวม  600,000  บาท 
  1.1ประเภทวัสดุไฟฟJาและวิทยุ ตั้งไว0 100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอุปกรณFไฟฟOาต�างๆเช�น 
หลอดไฟฟOา สายไฟฟOาปลั๊กไฟฟOา สวิตชFไฟฟOา เบรกเกอรF  ฯลฯ ท่ีใช�ในกิจการไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล 
(กองช�าง) 
  1.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว0 250,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
สําหรับรถจักรยานยนตF รถกระเช�าไฟฟOา รถดูดโคลน เช�น แบตเตอรี่รถยนตF  กระจกมองข�าง ไฟหน�า ไฟท�าย 
อะไหล� หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนท่ีจําเป�นใช�เก่ียวกับยานพาหนะท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ (กองช�าง) 
  1.3  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  ตั้งไว0  250,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง  เป�นต�น  สําหรับรถยนตFและเครื่องยนตF ท่ีอยู�ใน
ความรับผิดชอบ(กองช�าง) 

2.  หมวดสาธารณูปโภค  รวม 80,000  บาท 
  2.1ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0  80,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาในบริเวณสวนสาธารณะ        
ท่ีอยู�ในความดูแลของเทศบาล ค�าไฟฟOากล�อง CCTV จํานวน 4 จุด ค�าไฟฟOาหอกระจายข�าวไร�สาย เทศบาลตําบลท�าแร� 
จํานวน 10 จุด และค�าไฟฟOาในส�วนท่ีเกินสิทธิ์ (กองช�าง) 

2.  งบเงินอุดหนุน                                                       รวม 20,000  บาท 
 1.  หมวดเงินอุดหนุน รวม   20,000  บาท 
  1.1 เงินอุดหนุนส�วนราชการ  ตั้งไว0  20,000   บาท 
   (1)ประเภทเงินสมทบขยายเขตไฟฟJา  ตั้งไว0  20,000  บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�า
ขยายเขตไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาลให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี  (กองช�าง) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ  รวม   726,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                           รวม   726,000  บาท 
 1.  หมวดค�าใช0สอย     รวม      576,000  บาท 
  1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0  576,000  บาท 
   (1)  ค�าจ0างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตั้งไว0   
576,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามประเภทค�าค�าจ�างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  ทําความสะอาดสวนสาธารณะ  พร�อมดูแลตัดตกแต�งก่ิงไม�  และบํารุงรักษาต�นไม�บริเวณ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  (กองช�าง) 
 2.  หมวดค�าวัสดุ รวม   150,000  บาท 
  1.1 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 30,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือแก�วน้ํา      
จานรอง แก�วกาแฟ ถ�วยชาม จาน ช�อนส�อม น้ําจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ผ�าปูโต\ะผงซักฟอก น้ํายาล�างห�องน้ํา ฯลฯ 
หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดอยู�ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว(กองช�าง) 
  1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว0  100,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือสารเคมีปOองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตวF ปุmย พันธุFไม�ดอก ไม�ประดับ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ (กองช�าง) 
  1.3 ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย  ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต�งกาย
ให�กับกองช�าง  เช�น  รองเท�า  เสื้อกันฝน  ฯลฯ  (กองช�าง) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,146,600  บาท 
1.  งบบุคลากร                                                           รวม       497,400 บาท 
 1.  หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)                                รวม     497,400บาท 
  1.1  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0 473,400 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�าง
พนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองช�าง) 
  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0  24,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ  และเงินปรับปรุงเงินค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ัง
จ�ายไว� 12 เดือน(กองช�าง) 

2.  งบดําเนินงาน                                                           รวม 2,649,200  บาท 
 1.  หมวดค�าใช0สอย     รวม 1,934,200  บาท 
  1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0  1,579,200  บาท 
   (1)  ค�าจ0างเหมาบริการดูแลระบบศูนยDจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร�    ตั้ง
ไว0  192,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการดูแลระบบศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลท�าแร�  ปฏิบัติหน�าท่ีควบคุมการทํางาน  ตลอดจนบํารุงรักษาซ�อมแซมระบบให�สามารถ
ดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานตามท่ีหน�วยงานราชการกําหนด  (กองช�าง)  
   (2)  ค�าจ0างเหมาบริการผู0ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนยDจัดการขยะ    
มูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร�  ตั้งไว0  192,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการ
ผู�ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร�  ปฏิบัติหน�าท่ีดูแลรักษา
ความปลอดภัยของสถานท่ีและทรัพยFสินต�าง ๆ  ฯลฯ  ในศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร�  (กองช�าง) 
   (3) ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดและบริเวณท่ีสาธารณะประโยชนDในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ตั้งไว0 1,195,200 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาดถนนในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร�(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.2  ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว0  5,000  บาทแยกเป4น 
 (1) ค�าใช0จ�ายในโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพ่ืออนาคต  ตั้งไว0 5,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าดําเนิน
โครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพ่ืออนาคต  เพ่ือเป�นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนท่ี (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.3  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 350,000บาท แยกเป4น 

(1) กองช�าง  ตั้งไว0 200,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าซ�อมแซมรถบรรทุก 6 ล�อ     รถ
แทรกเตอรFตีนตะขาบ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รถตักหน�า-ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล�อ เครื่องคอมพิวเตอรF 
เครื่องตัดหญ�า ฯลฯ  หรือทรัพยFสินอ่ืนๆ  ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาล
ตําบลท�าแร�  (กองช�าง) 

(2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม ตั้งไว0 150,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ�อมแซม
รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องตัดหญ�า ตู�เย็น ฯลฯ หรือทรัพยFสินอ่ืนๆ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
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 2.  หมวดค�าวัสด ุ   รวม 655,000  บาท 
  2.1 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 45,000 บาทแยกเป4น 
   (1) กองช�าง ตั้งไว0 5,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือไม�กวาด ไม�ถูพ้ืน น้ํายาถูพ้ืน 
น้ํายาล�างห�องน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดอยู�ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว  และเครื่องสุขภัณฑF
ให�กับศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร� (กองช�าง) 
   (2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม  ตั้งไว0  40,000  บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
ไม�กวาด  ไม�ถูพ้ืน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล�างห�องน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ  หรือวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีจัดอยู�ในประเภทวัสดุงาน
บ�านงานครัว  และเครื่องสุขภัณฑFให�กับงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.2ประเภทยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว0  70,000 บาท แยกเป4น  

(1) กองช�าง ตั้งไว0 50,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุแบตเตอรี่ ยางรถยนตF
หรืออะไหล�อ่ืนๆ  ท่ีใช�กับรถท่ีอยู�ประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลท�าแร� เช�น ยางรถยนตF กระจก
มองข�าง หลอดไฟหน�า ไฟท�าย ฯลฯ  หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นต�องใช�เก่ียวกับการใช�งาน(กองช�าง) 

(2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อมตั้งไว0 20,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
แบตเตอรี่ ยางรถยนตFหรืออะไหล�อ่ืนๆ ท่ีใช�กับรถขยะมูลฝอยและรถท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ เช�น ยางรถยนตF 
กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า ไฟท�าย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณFอ่ืนๆ ท่ีจําเป�นต�องใช�เก่ียวกับการใช�งาน (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.3ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน ตั้งไว0 500,000 บาท แยกเป4น 

(1) กองช�าง ตั้งไว0  300,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ให�กับรถท่ีอยู�ประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร�
(กองช�าง) 

(2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม ตั้งไว0 200,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ  
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ให�กับกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล0อม) 

2.5  ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย ตั้งไว0 40,000 บาท แยกเป4น  
(1) กองช�าง ตั้งไว0  20,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ เครื่องแต�งกายให�กับ

พนักงานประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร� เช�น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท�า เสื้อกันฝน ฯลฯ
(กองช�าง) 

(2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุ
เครื่องแต�งกายให�กับกองสาธารณสุขฯเช�น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท�า เสื้อกันฝน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 

 3.  หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม60,000  บาท 
  3.1  ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0 60,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟOาประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลท�าแร� (กองช�าง) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 342,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                           รวม        342,000  บาท 
 1.  หมวดค�าใช0สอย     รวม        192,000  บาท 
  1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0  192,000  บาท 
   (1)  ค�าจ0างเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย  ตั้งไว0  192,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าใช�จ�ายตามประเภทค�าค�าจ�างเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลท�าแร� ปฏิบัติหน�าท่ีดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสีย  ควบคุมการทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย  ตลอดจนบํารุงรักษาซ�อมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลตําบลท�าแร�  ให�สามารถบําบัดน้ําเสียได�อย�างมีประสิทธิภาพ (กองช�าง) 

 2.  หมวดสาธารณูปโภค  รวม   150,000  บาท 
  2.1  ประเภทค�าไฟฟJา ตั้งไว0 150,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาโรงบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลท�าแร�(กองช�าง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  331,000 บาท  จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร            
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข0มแข็งชุมชน              รวม 331,000บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                    รวม    331,000  บาท 
 1.  หมวดค�าใช0สอย      รวม    331,000  บาท 
  1.1ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆตั้ง
ไว0  331,000บาท  แยกเป4น 
   (1)รายจ�ายตามโครงการกิจการของศูนยD อปพร. ตั้งไว0  30,000บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายโครงการกิจการของศูนยF อปพร. เทศบาลตําบลท�าแร�  วัตถุประสงคFเพ่ือให�สมาชิก อปพร.ของศูนยFอป
พร. ท่ีผ�านการอบรมตามหลักสูตร ของกรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได�บริหารงานของกิจการอปพร. ให�มี
ศักยภาพ (สํานักปลัดเทศบาล) 
   (2)รายจ�ายตามโครงการรณรงคDลดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาลต�าง  ๆตั้งไว0 60,000 บาทแยก
เป4น 
    -รายจ�ายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลป�ใหม� 
พ.ศ.2561  ตั้งไว0 30,000บาทเพ่ือเป�นการรณรงคFให�ประชาชนขับข่ีปลอดภัยไปให�ถึงจุดมุ�งหมายปลายทาง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลงวันท่ี22 กันยายน 
2557 และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0801.4/ว 668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
    -รายจ�ายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลวัน
สงกรานตD ประจําป�พ.ศ.2561ตั้งไว0 30,000บาท เพ่ือเป�นการรณรงคFให�ประชาชนขับข่ีปลอดภัยไปให�ถึง
จุดมุ�งหมายปลายทาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0804.5/ว 
1634  ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0801.4/ว 
668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560(สํานักปลัดเทศบาล) 
   (3) โครงการฝMกอบรมสมาชิก อปพร. ตั้งไว0 100,000 บาท เพ่ือใช�ในการฝdกอบรม
สมาชิก อปพร. ( 4 คืน 5 วัน) เพ่ือให�ได�จํานวนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานไม�น�อยกว�าร�อยละ 2 ของประชากร 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนยFอาสาสมัครปOองกันภัยฝQายพลเรือนกลาง ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0620.2/ว 3403 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2549เรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข�าย อปพร.(สํานักปลัดเทศบาล) 
   (4) โครงการฝMกอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน ตั้งไว0 34,000 บาท เพ่ือเป�นผู�ช�วย
เจ�าพนักงานและช�วยเหลือในการปฏิบัติงานอํานวยการและงานปOองกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยFสินของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร� โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ฉบับท่ี 111/2557 เรื่องการแก�ไขเพ่ิมกฎหมายว�าด�วยตํารวจแห�งชาติ มาตรา 7  ประกาศ ณ วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2557 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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   (5) ค�าใช0จ�ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว0 30,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได�แก� ค�าวัสดุอุปกรณFใช�ในการฝdกอบรม ค�าปOาย ค�าอาหารว�าง อาหาร
กลางวันและเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี 
มท 0819.4/ว1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553(กองสวัสดิการสังคม) 
   (6) ค�าใช0จ�ายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจําป� ตั้งไว0 15,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดทําประชาคมปรับปรุงและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจําป7 ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลท�าแร� ได�แก�  ค�าปOาย  ค�าวัสดุอุปกรณF ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท.
0891.4/ว 856 ลงวันท่ี  12  มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม) 
  (7) ค�าใช0จ�ายโครงการฝMกอบรมและส�งเสริมอาชีพ ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมฝdกอบรมอาชีพให�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท�าแร� ได�แก� ค�าตอบแทน
วิทยากรค�าวัสดุอุปกรณFในการฝdกอบรม ค�าอาหารว�าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) 
  (8) ค�าใช0จ�ายโครงการสํารวจข0อมูลพ้ืนฐานขององคDกรปกครองส�วนท0องถ่ิน ตั้งไว0  
52,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการเก็บข�อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององคFกรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ได�แก� ค�าสมุดสรุปแบบสํารวจและจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนขององคFกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินค�าฝdกอบรมประชุมชี้แจงเจ�าหน�าท่ี ผู�นําชุมชนและอาสาสมัคร ค�าบันทึกข�อมูล ค�าจ�างบุคคลภายนอก 
ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว0703  ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธF 
2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว4413 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556  (กองสวัสดิการ
สังคม) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น 1,602,000บาท จ�ายจากรายได0 จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร               
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 20,000  บาท 
1. งบดําเนินการ       รวม     20,000  บาท 

1. หมวดค�าใช0สอย      รวม     20,000  บาท 
   1.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆ 
แยกเป4น 

(1) โครงการ เข0 าค� ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลท�าแร�  
ตั้งไว020,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอุปกรณFในการอบรม ค�าจัดสถานท่ี ค�าอาหาร ค�าน้ําด่ืม น้ําแข็ง ค�าวิทยากร ฯลฯ
(กองการศึกษา) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท0องถิ่น     รวม 1,425,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน         รวม  1,305,000  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม  1,305,000  บาท   
  1.1  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆ 
แยกเป4น 

(1) โครงการอนุรักษDศิลปะ  จารีต  ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท0องถ่ิน  ตั้งไว0 1,305,000 บาทเพ่ือเป4นค�าจัดกิจกรรมงานประเพณีท0องถ่ินภูมิปWญญาท0องถ่ิน  
แยกเป4น 

-โครงการประเพณีแห�ดาวคริสตDมาส  ตั้งไว0 1,200,000 บาทเพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายใน
การจัดงานแห�ดาวคริสตFมาส  เช�น  ค�าจัดสถานท่ี รางวัลการประกวดรถขบวนแห�ดาว ค�าน้ําด่ืม น้ําแข็ง ค�า
จัดเตรียมอุปกรณFในพิธีเปMด-ปMด  ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

-โครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว0 50,000 บาท เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดงาน
วันลอยกระทง  เช�น ค�าจัดสถานท่ี  ค�าจัดเตรียมอุปกรณFในพิธีเปMด-ปMด น้ําด่ืม  น้ําแข็ง  รางวัลการประกวดรถ
ขบวนแห�กระทง  ฯลฯ (กองการศึกษา) 

-โครงการวันวิสาขบูชา  ตั้งไว0 5,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดกิจกรรมร�วมกับ
จังหวัดสกลนครในงานวันวิสาขบูชาค�าอาหารค�าน้ําด่ืม สําหรับนํามวลชน และพนักงานเข�าร�วมงานกับจังหวัด 
ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

-โครงการวันสงกรานตD  ตั้งไว0  50,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการจัดประเพณี
วันสงกรานตFได�แก� ค�าพวงมาลัย ค�าน้ําอบในการจัดงานรดน้ําดําหัวขอพรจากผู�ใหญ�ในประเพณีวันสงกรานตF  
ค�าวัสดุอุปกรณF  ค�าจ�างเหมาการตกแต�งสถานท่ี  ฯลฯ  (กองการศึกษา) 

2.งบเงินอุดหนุน       รวม      120,000  บาท 
1.หมวดเงินอุดหนุน     รวม      120,000  บาท 

  1.1  อุดหนุนโครงการแห�เทียนปWสกาของวัดท�าแร�  ตั้งไว0  120,000  บาท  เพ่ือเป�นการ
อนุรักษFศิลปวัฒนธรรมและภูมิปPญญาท�องถ่ินตลอดจนเพ่ือส�งเสริมงานประเพณีท�องถ่ิน โดยให�การเบิกจ�าย
เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2559(กอง
การศึกษา) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว      รวม 10,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน         รวม   10,000  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม  10,000  บาท   
  1.1  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆ 
แยกเป4น 

(1)โครงการฝMกอบรมมัคคุเทศกDน0อย ตั้งไว0 10,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการ
จัดอบรมเด็กและเยาวชนให�มีความรู�เก่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวและประเพณีของชาวท�าแร�ได�แก� ค�าวิทยากร  
ค�าอาหารว�างอาหาร เครื่องด่ืม ค�าวัสดุอุปกรณFท่ีใช�ในการอบรม ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ      รวม 147,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน         รวม   147,000  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม  147,000  บาท   
  1.1  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะหมวดรายจ�ายอ่ืนๆ 
แยกเป4น 
   (1) โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชน  ประชาชน  และชุมชนต0านยาเสพติด  ตั้งไว0 
100,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเงินรางวัล  ค�าถ�วยรางวัล  ค�าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค�าเบ้ียเลี้ยง 
ค�าพาหนะ ค�าสนับสนุนการแข�งขัน ค�าอุปกรณFกีฬา ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธF ค�าใช�จ�ายในพิธีเปMด-ปMด  ฯลฯ(กอง
การศึกษา) 
   (2) โครงการกีฬาเพ่ือมวลชนแชลเลนจDเดยD ตั้งไว0 2,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัด
กิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือมวลชน ค�าใช�จ�ายในการประชาสัมพันธF ค�าใช�จ�ายในการจ�างผู�นําในการออกกําลังกาย ฯลฯ 
(กองการศึกษา) 
   (3) โครงการจัดหาอุปกรณDกีฬา ตั้งไว0 45,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณF
กีฬาสําหรับชุมชนหรือหมู�บ�านท่ีขาดแคลนอุปกรณFกีฬาในการออกกําลังกาย เช�น ฟุตบอล ตะกร�อ  
วอลเล�ยFบอล  ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  2,602,540  บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา         รวม 2,452,540บาท 
1.  งบบุคลากร                                                           รวม    1,790,040 บาท 
 1.  หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)                                รวม  1,790,040บาท 
  1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว0  1,201,680  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองช�าง) 
  1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ  ตั้งไว0  24,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าครองชีพชั่วคราว    
เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ ให�แก�พนักงานเทศบาลสามัญ คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน (กองช�าง) 
  1.3ประเภทเงินประจําตําแหน�ง  ตั้งไว0  42,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าประจําตําแหน�ง  
ผู�อํานวยการกองช�าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2556 คํานวณต้ัง
จ�ายไว� 12 เดือน(กองช�าง) 
  1.4  ประเภทค�าจ0างลูกจ0างประจํา ตั้งไว0  203,520  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างลูกจ�างประจํา 
และเงินปรับปรุงค�าจ�างประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน(กองช�าง) 
  1.5  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0  311,040 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�าง
พนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน(กองช�าง) 
  1.6ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0  7,800บาท  เพ่ือจ�ายเป�นเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ  และเงินปรับปรุงเงินค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 
12 เดือน(กองช�าง) 

2.  งบดําเนินงาน                                               รวม 662,500บาท 
 1.  หมวดค�าตอบแทน รวม 30,000บาท 
  1.1  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว0 20,000 บาท  เพ่ือจ�าย
เป�นค�าตอบแทนให�แก�พนักงานเทศบาลสามัญลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง ท่ีได�รับคําสั่งให�ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเห็นสมควรตามหลักเกณฑFท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองช�าง) 
  1.2ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 10,000  บาท   เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจําตามระเบียบกําหนด (กองช�าง) 
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 2.  หมวดค�าใช0สอย  รวม   572,500  บาท 
  2.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ ตั้งไว0212,500บาท 
   (1)  ค�าจ0างเหมาบริการปฏิบัติงานด0านช�าง  ตั้งไว0  192,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าใช�จ�ายตามโครงการค�าจ�างเหมาบริการปฏิบัติงานด�านช�าง  ปฏิบัติงานเป�นผู�ช�วยในการปฏิบัติงานของ    
กองช�าง  เก่ียวกับการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบแปลน  และงานอ่ืน ๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย  (กองช�าง) 
   (2)  ค�าจัดทําประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0  5,500  บาท เพ่ือจ�ายเป�นการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถจัดให�มีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองช�าง(กอง
ช�าง) 
   (3)  ค�าจ0างเหมาบริการต�างๆ  ตั้งไว0   15,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าล�างอัดขยาย
รูปถ�าย ค�าจ�างเข�าปกเย็บเล�มเอกสาร ค�าถ�ายเอกสารแบบพิมพFต�างๆ ค�าธรรมเนียมในการออกระวังชี้แนวเขต
ท่ีดินสาธารณประโยชนF และค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ  (กองช�าง) 
  2.2ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ   ตั้งไว0  
20,000  บาทแยกเป4น 
   (1) ค�าใช0จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว0  20,000 บาทเพ่ือ
จ�ายเป�นค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าบริการจอดรถ  ณ ท�าอากาศยาน ค�าผ�านทางด�วน
พิเศษ ค�าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค�าทะเบียนต�างๆ  และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ของข�าราชการ พนักงานส�วน
ท�องถ่ิน พนักงานจ�างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5517 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน พ.ศ.2555 
(กองช�าง) 
  2.3ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน  ตั้งไว0 340,000  บาท แยกเป4น 
   (1)  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน  ตั้งไว0  300,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�น
ค�าซ�อมแซมอุปกรณFระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องตัดหญ�า หรือทรัพยFสินอ่ืนๆ  ฯลฯ 
รวมท้ังยานพาหนะท่ีอยู�ในความดูแลรับผิดชอบ (กองช�าง) 
   (2)รายจ�ายเพ่ือลงหินลูกรัง ตั้งไว0 40,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าลงหินลูกรัง
ซ�อมแซมถนนสายต�างๆ ท่ีชํารุดภายในเขตเทศบาล โดยลงหินลูกรังจํานวนไม�น�อยกว�า 710 ม3ๆ ละ70 บาท 
(กองช�าง) 

 3.  หมวดค�าวัสด ุ   รวม 60,000  บาท 
  3.1ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว0  40,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุในการปฏิบัติงาน 
เช�น  กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ และวัสดุอุปกรณFหรือสิ่งพิมพFอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน (กองช�าง) 
  3.2  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD  ตั้งไว0  20,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ืออุปกรณFบันทึก
ข�อมูล เมาสF ตลับผงหมึก  เครื่องอ�านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูล  ผ�าพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับ
เครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF  กระดาษต�อเนื่อง  และวัสดุอ่ืนท่ีจําเป�นจะต�องใช�ร�วมกับคอมพิวเตอรF(กองช�าง) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก�อสร0างโครงสร0างพ้ืนฐาน                        รวม 2,482,000บาท 
1.  งบดําเนินงาน                                                         รวม      150,000  บาท 
 1.  หมวดค�าวัสด ุ รวม      150,000  บาท 
  1.1ประเภทวัสดุก�อสร0าง  ตั้งไว0 150,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุก�อสร�างต�างๆ เช�น 
ขวาน จอบ เสียม อ�างล�างมือ ตะปู ค�อน เลื่อย หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนตF อิฐหรือซีเมนตFบล็อก เหล็กเส�น ไม�
ต�างๆ ฯลฯ  (กองช�าง) 

2.  งบลงทุน                                                          รวม 2,332,000บาท 
 1.  หมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร0าง    รวม    2,332,000  บาท 
  2.1  ประเภทอาคารต�างๆ   

- ค�าก�อสร0างอาคารศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร� ตั้งไว0 1,900,000 บาท 
เพ่ือก�อสร�างอาคารศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�  เป�นอาคารคอนกรีต  เสริมเหล็กชั้นเดียว  ขนาด
กว�าง  12  เมตร  ยาว  30  เมตร  จํานวน  1  หลัง  ก�อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท�าแร� เลขท่ี  
11/2560 
  2.2 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร0าง 
   - ค�าปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2  ตั้งไว0  432,000  บาท  เพ่ือปรับปรุง
หลังคาตลาดสดเทศบาล  2  โดยเปลี่ยนหลังคาอาคารตลาดมุงด�วยแผ�นเหล็กรีดลอน  พ้ืนท่ี  1,209  ตาราง
เมตร  ก�อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท�าแร�  เลขท่ี  7/2560  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  25,000  บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานการเกษตร 
งานส�งเสริมการเกษตร      รวม 22,000  บาท 
1.  งบดําเนินงาน       รวม     22,000  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม     22,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว0  22,000  บาท  แยกเป4น 
   (1) ค�าใช0จ�ายโครงการปลูกหญ0าแฝก ตั้งไว0 2,000 บาทเพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในการ
ดําเนินงานรณรงคFการปลูกหญ�าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ตามหนังสือด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว1798 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2552  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
   (2) ค�าใช0จ�ายตามโครงการส�งเสริมเกษตรอินทรียDตั้งไว0 20,000 บาทเพ่ือเป�น
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการส�งเสริมเกษตรกรให�ลดการใช�สารเคมีจากการเกษตร ส�งเสริมผลิตภัณฑFเกษตรอินทรี
เพ่ือเตรียมความพร�อมในการจัดต้ังศูนยFเรียนรู�เกษตรอินทรี(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
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แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษDแหล�งนํ้าและป9าไม0     รวม   3,000 บาท 
1.  งบดําเนินงาน       รวม   3,000 บาท 
1.  หมวดค�าใช0สอย      รวม   3,000 บาท 
1.1  ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข0าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว0  3,000  
บาท  
 (1) ค�าใช0จ�ายตามโครงการท0องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษDพ้ืนท่ีสีเขียว ตั้งไว0 3,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
ดําเนินการอนุรักษFฟefนฟูสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ  แหล�งท�องเท่ียวและปรับปรุงทัศนียภาพการเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว การจัดหาพันธุFไม� รวมท้ังดําเนินการรณรงคF ปลูกต�นไม�เพ่ือแก�ปPญหาลดโลกร�อน  ตามหนังสือ ด�วน
มากท่ี มท 0891.4/ว1353 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2554  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  2,130,680 บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานการพาณิชยD 
งานตลาดสด        รวม 603,830  บาท 
1.  งบดําเนินการ       รวม    603,830  บาท 

1.  หมวดค�าใช0สอย      รวม   403,830  บาท   
 1.1  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ ตั้งไว0 403,830 บาท แยกเป4น  

(1)  ค�าจ0างเหมาทําความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 1 และ
ตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 2  ตั้งไว0  288,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาทํา
ความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 1  และตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� 2  ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาล 1-2  ดูแลโต\ะและแท�นปูน  การจัดระเบียบตลาดท้ัง  2  แห�ง  (กองบคลัง) 
   (2)  ค�าเช�าอาคารตลาดสดเทศบาล  2  ตั้งไว0  110,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�า
เช�าอาคารตลาดสดเทศบาล  2 และต�อสัญญาเช�าอาคารตลาดสดเทศบาล 2  ซ่ึงอยู�ในความดูแลรับผิดชอบของ
กองคลัง  คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน  (กองคลัง) 
   (3)  ค�าเช�าท่ีดินกรมธนารักษD  ตั้งไว0 2,000 บาท เพ่ือเป�นค�าเช�าท่ีดินกรมธนารักษF        
(กองคลัง) 
   (4)  ค�าเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว0 3,830 บาท เพ่ือจ�าย
เป�นค�าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล  2  (กองคลัง) 
 

2.  หมวดค�าสาธารณูปโภค     รวม 200,000  บาท 
  2.1  ประเภทค�าไฟฟJาตลาดสดเทศบาล  1  ตั้งไว0  50,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟOา
ตลาดสดเทศบาล  1  (กองคลัง) 
  2.2  ประเภทค�าไฟฟJาตลาดสดเทศบาล  2  ตั้งไว0  150,000  บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าไฟฟOา
ตลาดสดเทศบาล  2  (กองคลัง) 
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แผนงานการพาณิชยD 
งานโรงฆ�าสัตวD        รวม 1,526,850  บาท 
1.  งบบุคลากร       รวม  326,850  บาท 
 1. หมวดเงินเดือน  (ฝ9ายประจํา)    รวม  326,850  บาท 
  1.1 ประเภทค�าจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ  ตั้งไว0  309,640บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�าง
พนักงานจ�างตามภารกิจคํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือน(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 17,210 บาทเพ่ือจ�ายเป�น
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนประจําป7 คํานวณต้ังจ�ายไว� 
12 เดือน(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

2.  งบดําเนินงาน       รวม 1,200,000  บาท 
 1. หมวดค�าใช0สอย      รวม      980,000  บาท 
  1.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให0ได0มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว0 960,000  บาท 
   (1) ค�าจ0างเหมาบริการฆ�าสัตวD และดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ�าสัตวD เทศบาล
ตําบลท�าแร�ตั้งไว0 960,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายตามโครงการจ�างเหมาบริการฆ�าสุกร โค กระบือ และ
ทําความสะอาดโรงฆ�าสัตวF (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม)  
  1.2 ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�า
ซ�อมแซม  เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องตัดหญ�า ตู�เย็น ฯลฯ หรือทรัพยFสินอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับงานโรงฆ�าสัตวF(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 

 2. หมวดค�าวัสดุ      รวม 200,000  บาท 
  2.1 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว  ตั้งไว0 30,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือไม�กวาดไม�ถู
พ้ืน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล�างห�องน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ  หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจัดอยู�ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว  
และเครื่องสุขภัณฑFให�กับโรงฆ�าสัตวFเทศบาลตําบลท�าแร�(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.2ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  ตั้งไว0  150,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น  น้ํามันเครื่อง  แก\สหุงต�มฯลฯ  ให�กับโรงฆ�าสัตวFเทศบาลตําบลท�าแร�(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.3ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD  ตั้งไว0 10,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตรF เช�น น้ํายา สารเคมี และอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเป�นในการปฏิบัติงานในโรงฆ�าสัตวFเทศบาลตําบลท�าแร�  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม) 
  2.4ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย  ตั้งไว0 10,000 บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต�งกาย
ให�กับโรงฆ�าสัตวFเทศบาลตําบลท�าแร� เช�น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท�า เสื้อกันฝน ฯลฯ(กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล0อม) 

 3. หมวดสาธารณูปโภค     รวม 20,000  บาท 
  3.1  ประเภทค�าไฟฟJา  ตั้งไว0 20,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟOาในโรงฆ�าสัตวF  
เทศบาลตําบลท�าแร�  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล0อม)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น 13,422,010บาท จ�ายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น 

แผนงานงบกลาง 
งบกลาง        รวม 13,422,010บาท     
 1.  ประเภทชําระหนี้เงินต0น                                     รวม 2,002,030  บาท 
  -  เพ่ือชําระหนี้เงินกู0 สําหรับก�อสร0างโรงฆ�าสัตวDเทศบาลตําบลท�าแร� จํานวนเงิน546,450
บาทตามสัญญาเลขท่ี 552/160/2551ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551ป7ท่ี 6 งวดท่ี 6แยกเป4น 
   ต�นเงินท่ีต�องเสียดอกเบ้ีย  544,273.04 บาท 
   ต�นเงินท่ีไม�ต�องเสียดอกเบ้ีย 2,174.65 บาท 
     รวม  546,447,69 บาท 

-  เพ่ือชําระหนี้เงินกู0สําหรับก�อสร0างศูนยDพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟWลทDติกคอ
นกรีต จํานวนท้ังส้ิน 1,455,580 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี 541/149/2551ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2551ป7ท่ี 6  
งวดท่ี 6 แยกเป4น 
   ต�นเงินท่ีต�องเสียดอกเบ้ีย  1,206,407.15 บาท 
   ต�นเงินท่ีไม�ต�องเสียดอกเบ้ีย    249,171.14 บาท 
      รวม 1,455,578.29 บาท 
 2.  ประเภทค�าชําระดอกเบ้ีย     รวม 379,310  บาท 
  - เพ่ือชําระหนี้ดอกเบ้ียเงินกู0 สําหรับก�อสร0างโรงฆ�าสัตวDเทศบาลตําบลท�าแร� จํานวนเงิน 
145,200บาทตามสัญญาเลขท่ี 552/160/2551ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551ป7ท่ี 6 งวดท่ี 6 

- เพ่ือชําระหนี้ดอกเบ้ียเงินกู0 สําหรับก�อสร0างศูนยDพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟWลทDติกคอนกรีต  จํานวนท้ังส้ิน 234,110 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี 541/149/2551ลงวันท่ี 27 มีนาคม  
2551 ป7ท่ี 6 งวดท่ี 6 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว0 240,000 บาท เพ่ือส�งเป�นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร�อยละห�า พร�อมกับหักค�าตอบแทนของพนักงานจ�าง ส�งเป�นเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ    
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 4.  ประเภทเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการประปา ตั้งไว0 100,000บาท เพ่ือจ�ายช�วยเหลือเฉพาะการ
ประปาซ่ึงมีงบประมาณไม�เพียงพอต�อการดําเนินงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 

5.  โครงการสงเคราะหDเบ้ียยังชีพผู0ป9วยเอดสD  ตั้งไว0 48,000 บาทเพ่ือจ�ายเบ้ียยังชีพให�แก�ผู�ปQวย
เอดสFในเขตเทศบาลตําบลท�าแร� รายละ 500 บาท คํานวณต้ังจ�ายไว�  12  เดือนตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542มาตรา 16การดําเนินงานให�ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะหFเพ่ือการยังชีพขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548(
สํานักปลัดเทศบาล)  
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6.โครงการจ�ายเบ้ียยังชีพผู0สูงอายุประจําป� ตั้งไว0 7,704,000 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลท�าแร� คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  ตามหนังสือด�วนท่ีสุด ท่ี มท.0891/3/ว 638  ลงวันท่ี  24  
มีนาคม  2559   (สํานักปลัดเทศบาล) 
 7.โครงการจ�ายเบ้ียความพิการประจําป�  ตั้งไว0  1,872,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเบ้ียความพิการให�
คนพิการในเขตเทศบาลตําบลท�าแร�  คํานวณต้ังจ�ายไว� 12 เดือน  ตามหนังสือด�วนมาก  0891.3/ว 3609     
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ�ายเบ้ียความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
หลักเกณฑFการจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2559  (สํานักปลัดเทศบาล) 

8.  ประเภทเงินสํารองจ�าย  ตั้งไว0 50,000บาท เพ่ือจ�ายในกรณีท่ีไม�สามารถคาดการณFไว�ล�วงหน�าได� (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
 9.  ประเภทรายจ�ายตามข0อผูกพัน  ตั้งไว0  310,570 บาท  แยกเป4น 

9.1 เงินสมทบเข0ากองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติสาขาพ้ืนท่ี (สกลนคร)ตั้ง
ไว0 144,430 บาท  เพ่ือส�งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 47และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑFเพ่ือสนับสนุนให�องคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี  โดยสมทบเงินไม�น�อยกว�าร�อยละ 50  ของค�าบริการสาธารณสุข
ท่ีได�รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ  และให�ใช�ข�อมูลจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรF 
(6,419คน)  (สํานักปลัดเทศบาล) 

9.2  เงินค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว0 61,140 บาท เพ่ือเป�น
ค�าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2561  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยรายจ�ายขององคFกรปกครองส�วนท�องถ่ินเก่ียวกับค�าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555        
(สํานักปลัดเทศบาล) 

9.3 เงินค�าใช0จ�ายในการจัดการจราจร ตั้งไว0 15,000 บาท  เพ่ือเป�นค�าใช�จ�ายในกิจการโดย
จ�ายเป�นค�าจัดหาอุปกรณFในสิ่งท่ีประชาชนได�รับประโยชนFโดยตรงได�แก� การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�เก่ียวกับ
กิจการจราจร เช�น วิทยุสื่อสารประจําตัว  เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงก้ัน สีตีเส�นจราจร สีทา และตี
เส�น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

9.4  เงินช�วยค�าทําศพ ตั้งไว0 30,000บาทเพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการช�วยเหลือค�าทําศพ
พนักงานเทศบาล/ลูกจ�างประจํา/พนักงานจ�างเทศบาลตําบลท�าแร� ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑFเก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว1093 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554เรื่องการจ�ายเงิน
ช�วยพิเศษของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ผู�รับบํานาญ และข�าราชการส�วนท�องถ่ินซ่ึงถึงแก�ความตาย (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

9.5  เงินค�าชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินตั้งไว0 60,000 บาท  เพ่ือจ�ายเป�นค�าภาษีโรงเรือน
และท่ีดินของศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร� และตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร� (กองคลัง) 
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บําเหน็จ/บํานาญ       รวม 716,100  บาท 
(1)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข0าราชการส�วนท0องถ่ิน(กบท.) ตั้งไว0680,000 

บาท เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ในอัตราร�อยละ 2 ของงบประมาณรายรับไม�รวมเงินอุดหนุน 
เงินกู� ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว33ลงวันท่ี 29
สิงหาคม  2556(สํานักปลัดเทศบาล) 

(2)  เงินช�วยค�าครองชีพผู0รับบํานาญข0าราชการส�วนท0องถ่ิน (ไม�รวมตําแหน�งครู)   ตั้งไว0 
36,100 บาท เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยค�าครองชีพผู�รับบํานาญ (ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วน ท่ี มท 0808.5/  ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
เรื่อง ส�งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ินประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2558) (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


