
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562     

เทศบาลตําบลท�าแร� 
อําเภอ เมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร 

 
      

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น  63,725,000 บาทจ�ายจากรายได.จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป2น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 9,304,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,777,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน  

ให�แก	นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว�12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนประจําตําแหน	งให�แก	
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตลอดจนเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินค	าตอบแทนประจําตําแหน	ง คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพิเศษให�แก	นายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรีตลอดจนเงินปรับปรุงอัตรา 
เงินค	าตอบแทนพิเศษ คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 207,360 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนให�แก	เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตรา 
เงินค	าตอบแทนเลขานุการ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)  

      

   
เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค@กรปกครองส�วนท.องถ่ิน จํานวน 1,555,200 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตลอดจน 
เงินปรับปรุงอัตราเงินค	าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
จํานวน190,080 บาท ค	าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค	าตอบแทน 
รองประธานสภาเทศบาล จํานวน155,520 บาท  และ
ค	าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุง 
อัตราเงินค	าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 
1,209,600 บาท คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

      



 
 

   เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 3,929,380 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,193,380 บาท 

      

  - ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว. 2,869,620 บาทเพื่อ
จ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว� 
12เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว. 323,760 บาท  
เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว� 
12เดือน (ตรวจสอบภายใน) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน จํานวน 58,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มต	างๆ ของพนักงานเทศบาล  
สํานักปลัดเทศบาล ได�แก	 ค	าครองชีพช่ัวคราวเงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ และเงิน พ.ต.ก. ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ?และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนท่ีปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิท่ีสํานักงาน
ข�าราชการพลเรือน(ก.พ.) หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว	าคุณวุฒิน้ันเปนคุณวุฒิเฉพาะสําหรับ 
ตําแหน	งท่ีได�รับแต	งต้ัง คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 204,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล  หัวหน�าสํานักปลัด และเงินประจําตําแหน	ง
วิชาชีพเฉพาะเปนต�น คํานวณต้ังจ	ายไว�12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส	วน
ท�องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส	วน
ท�องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค�าจ.างลูกจ.างประจํา จํานวน 222,000 บาท 

        - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าจ�างลูกจ�างประจํา และเงินปรับปรุงค	าจ�าง
ประจําป:  คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 168,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ 
และเงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป:  
คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
เงินอ่ืนๆ จํานวน 84,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเงินค	าตอบแทนพิเศษตําแหน	งปลัดเทศบาล
ตามนัยมาตรา 4 แห	ง พ.ร.ฎ. การได�รับเงินประจําตําแหน	ง
ของข�าราชการ และผู�ดํารงตําแหน	งบริหารซึ่งไม	ใช	
ข�าราชการ พ.ศ.2538ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง
หลักเกณฑ?และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลฯ ข�อ 27 กําหนดอัตราเงินประจําตําแหน	งและการรับ
เงินประจําตําแหน	งของพนักงานพนักงานส	วนท�องถิ่น โดยให�
นํากฎหมายว	าด�วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน	งท่ีกําหนด
ไว�สําหรับข�าราชการพลเรือนมาใช�บังคับโดยอนุโลม คํานวณ
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 2,506,800 บาท 

   ค�าตอบแทน รวม 254,200 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู.ปฏิบัติราชการอันเป2นประโยชน@แก�องค@กรปกครอง
ส�วนท.องถ่ิน 

จํานวน 27,000 บาท 

      

  (1) ประเภทค�าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเทศบาลแต�งตั้ง   
ตั้งไว. 20,000 บาท  เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ�างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว	าด�วยค	าใช�จ	ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ�างขององค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2555 คณะกรรมการสอบวินัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการเบิกค	าใช�จ	าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น  
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว	าด�วยการจ	าย
สมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข�าราชการพ.ศ.2536และ
ค	าตอบแทนอ่ืนๆ  สําหรับผู�ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน?
แก	องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดให�
เบิกจ	ายได� (สํานักปลัดเทศบาล) 
(2) ประเภทค�าตอบแทนค�าเบ้ียประชุม ตั้งไว. 7,000 บาท
เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ/การแปรร	าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ	ายประจําป: ในแต	ละสมัยประชุม
ของคณะกรรมการฯ  ท่ีสภาเทศบาลแต	งต้ังตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยเงินเดือน เงินค	าตอบแทน และ
ประโยชน?ตอบแทนอย	างอ่ืนของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ	ายค	าเบ้ียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554  (สํานักปลัดเทศบาล)   
 
 

      



 
 

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนให�แก	พนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจ�างท่ีได�รับคําส่ังให�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของสํานักปลัดเทศบาล  ตามท่ีผู�บริหารท�องถิ่นเห็นสมควร
ตามหลักเกณฑ?ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

      

   
ค�าเช�าบ.าน จํานวน 178,200 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านให�แก	ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลและพนักงาน
เทศบาลท่ีมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วย 
ค	าเช	าบ�านของพนักงานส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2548และแก�ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 คํานวณต้ังจ	ายไว� 
12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ�างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส	วน
ท�องถิ่น พ.ศ.2541และแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2549  แยกเปน 
        - สํานักปลัดเทศบาล        จํานวน    4,000 บาท 
        - ตรวจสอบภายใน          จํานวน  25,000 บาท   
          

      

   ค�าใช.สอย รวม 1,414,600 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1)  ค�าจ.างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 192,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด
สํานักงานเทศบาลตําบลท	าแร	 สํานักทะเบียนท�องถิ่น เทศบาล
ตําบลท	าแร	 และห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลท	าแร	 
ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายใน
สํานักงาน ให�สะอาดสวยงามเปนระเบียบเรียบร�อย จัดทํา
ทะเบียนคุมการขออนุญาตใช�ห�องประชุมจัดบริการอาหาร
ระหว	างการประชุม ช	วยเหลือดูแลความเรียบร�อยของระบบ
ต	างๆ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1539
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําในลักษณะ
ค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี
9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมา
บริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.564) หน�าท่ี 93 ลําดับท่ี 3 
 

      



 
 

    
(2) ค�าจ.างเหมาทําความสะอาดภายนอกอาคารสํานักงาน
และสวนหย�อมหน.าสํานักงาน 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด
ภายนอกอาคารสํานักงานและสวนหย	อมหน�าสํานักงาน
ปฏิบัติงานในการดูแลการทําความสะอาดภายนอกอาคาร
สํานักงาน รวมท้ังบริเวณส่ิงแวดล�อมของสํานักงานในสะอาด
สวยงามเปนระเบียบเรียบร�อย (ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําในลักษณะ
ค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมาบริการขององค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วน
ท�องถิ่น 4 ป: (พ.ศ.2561-2564) หน�าท่ี 93  ลําดับท่ี 3 

      

    
(3) ค�าจ.างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ี
ราชการ 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย?สิน
ของทางราชการ และความเรียบร�อยในบริเวณสถานท่ี
สํานักงานเทศบาลตําบลท	าแร	 (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําในลักษณะ
ค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี
9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมา
บริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561-2564) หน�าท่ี 93  ลําดับท่ี 3 
 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 23,200 บาท 

      

  (1)  ค�าล.างอัดขยายรูปถ�ายกิจกรรมต�างๆ ตั้งไว.
7,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าล�างอัดขยายรูปถ	ายกิจกรรม
ต	างๆ ตลอดท้ังจัดพิมพ?วุฒิบัตรต	างๆ การเข�าเล	มหรือปก
เอกสารต	างๆ จัดทําปOายช่ือประจําตัวการเช	าเครื่องถ	าย
เอกสารประจําสํานักงานและการจ�างเหมาบริการในกิจกรรม
ของเทศบาล  เช	น จ�างเหมา จัดทําปOาย ฯลฯแยกเปน 
        สํานักปลัด             จํานวน 5,000 บาท 
        ตรวจสอบภายใน    จํานวน 2,000 บาท 

      



 
 

(2) ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนต@ ตั้งไว.  16,200 บาท  
เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียประกันภัยรถยนต? ค	าธรรมเนียม  
ค	าภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส	งทางบก พ.ศ.2522และ
การประกันภัยรถยนต?ภาคสมัครใจ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 8080.2/ว2633 ลงวันท่ี 14 
สิงหาคม 2552เรื่องซักซ�อมความเข�าใจเกี่ยวกับการเบิกจ	าย
ค	าใช�จ	ายในการประกันภัยรถราชการ ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ 
ของสํานักปลัดเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  (1)  ค�ารับรองในการต.อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว. 
50,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าอาหาร ค	าเครื่องด่ืม  
ค	าของขวัญ ค	าพิมพ?เอกสาร ค	าใช�จ	ายเกี่ยวเน่ืองในการเล้ียง
รับรองรวมท้ังดําเนินการและค	าใช�จ	ายอ่ืน ซึ่งจําเปนต�องจ	าย 
ท่ีเกี่ยวกับการรับรองในการต�อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
ท่ีไปนิเทศงานตรวจงาน หรือเย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ�าหน�าท่ีท่ีเกี่ยวข�อง ซึ่งร	วมต�อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันท่ี28 กรกฎาคม 2548เรื่อง การต้ังงบประมาณ
และการเบิกจ	ายเงินค	ารับรองหรือค	าเล้ียง 
รับรองขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 
(2) ค�ารับรองหรือค�าเล้ียงรับรอง ตั้งไว.  10,000 บาทเพื่อ
จ	ายเปนค	าอาหาร เครื่องด่ืมต	างๆ  เครื่องใช�ในการเล้ียง
รับรองและค	าบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนต�องจ	ายท่ีเกี่ยวกับการ
รับรองหรือการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได�รับแต	งต้ังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว	างองค?กรปกครอง 
ส	วนท�องถิ่นกับองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น หรือองค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึง
ผู�เข�าร	วมประชุมอ่ืนๆ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเกี่ยวข�องซึ่งเข�า 
ร	วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ	ายเงินค	ารับรองหรือค	าเล้ียงรับรอง
ขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในและ 
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 110,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก
ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าทะเบียนต	างๆ  และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�องและจําเปนในการเดินทางไป
ราชการของผู�บริหารท�องถิ่นผู�ช	วยผู�บริหารท�องถิ่น
ประธานสภาท�องถิ่น สมาชิกสภาท�องถิ่น ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล ข�าราชการ/พนักงานส	วนท�องถิ่น ลูกจ�าง  
พนักงานจ�าง  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข�องอันเปนภารกิจท่ีเกี่ยวข�อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น พ.ศ.2555และ 
ท่ีแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  แยกเปน 
            สํานักปลัดเทศบาล     จํานวน  100,000 บาท 
            ตรวจสอบภายใน       จํานวน10,000 บาท 

      

    
(2)  รายจ�ายในการปJองกันและบรรเทาความเดือดร.อนของ
ประชาชน 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพี่อเปนค	าใช�จ	ายในการปOองกันและบรรเทาความเดือดร�อน
ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต	างๆ เช	นการปOองกันและ
แก�ไขปPญหาอุทกภัย นํ้าปQาไหลหลากภัยแล�ง ภัยหนาว
อัคคีภัย เปนต�น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการและระเบียบ
กําหนด(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ�อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ
พ.ศ.2561 ขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น)  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564) หน�าท่ี 91 ลําดับท่ี 4 

      

    
(3) รายจ�ายตามโครงการวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 
2562วัตถุประสงค?เพื่อให�ผู�บริหาร ผู�ช	วยผู�บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน ลูกจ�างพนักงานจ�างของเทศบาลตลอดจน
ประชาชน ได�จัดกิจกรรมร	วมกนั ประกอบกับเปนการระลึกถึง
วันก	อต้ังเทศบาลท่ัวประเทศ  
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 26 
ลําดับท่ี 4 
 
 

      



 
 

    
(4)  รายจ�ายค�าชดใช.ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน จํานวน 35,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าประกันความเสียหายสําหรับผู�ประสบภัย 
จากรถของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/ว1033 ลงวันท่ี 16มีนาคม 2554 เรื่อง  
การส	งเงินคืนกองทุนทดแทนผู�ประสบภัย กรณีรถของ 
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นก	อให�เกิดความเสียหาย   
(สํานักปลัดเทศบาล)  

      

    
(5) รายจ�ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท.องถ่ินหรือ
ผู.บริหารท.องถ่ิน 

จํานวน 400,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํา
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น และค	าใช�จ	ายสําหรับหน	วย
เลือกต้ัง/ท่ีนับคะแนนค	าวัสดุ/อุปกรณ?เกี่ยวกับการเลือกต้ัง
และค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0890.4/ว 3992 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส	งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น ท่ี มท 0890.4/468 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ 
ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 25 
ลําดับท่ี 1 

      

    

(6) รายจ�ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ.าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และ
สมเด็จพระนางเจ.าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 
และพระบรมวงศานุวงศ@ตลอดจนผู.แทนพระองค@ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนการเตรียมการรับ-ส	งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ?
หรือผู�แทนพระองค?  และเพื่อจ	ายเปนค	ายานพาหนะ  
ค	าอาหาร เพื่อนํามวลชนเข�าร	วมกิจกรรม ตลอดจน  
ค	าจัดเตรียมอุปกรณ?เทิดพระเกียรติ เช	น ธงชาติ 
ธงตราสัญญาลักษณ?ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 94 ลําดับท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
(7)  ค�าใช.จ�ายในการฝMกอบรม/สัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษาและ
พัฒนาบุคลากร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อให�บุคลากรได�เพิ่มพูนความรู�และได�ศึกษากฎระเบียบ
และข�อบังคับใหม	ของกระทรวง มหาดไทยและหน	วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข�องให�แก	 ผู�บริหาร ผู�ช	วยผู�บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างให�
มีศักยภาพย่ิงขึ้น (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 26
ลําดับท่ี 3 

      

    
(8) โครงการปลูกจิตสํานึกส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักการเมืองท.องถ่ิน 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในโครงการปลูกจิตสํานึกส	งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท�องถิ่นเพื่อให�ผู�ท่ีได�รับการ
เลือกต้ังตระหนักถึงผลแห	งการทุจริตไม	เข�าไปยุ	งเกี่ยวกับ 
การทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อเปนการประกาศเจตจํานง
ต	อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 4  
ลําดับท่ี 1 

      

    
(9) โครงการสํารวจข.อมูลเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจ�างนักเรียน/นักศึกษา สํารวจข�อมลู
เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร?  วัตถุประสงค?เพื่อการปรับปรุง
ทะเบียนราษฎร? ให�ได�ข�อมูลท่ีเปนจริงและสมบูรณ? เช	น  
การตรวจสอบข�อมูลบุคคลในครัวเรือนฯลฯและเพื่อสนับสนุน
ให�นักเรียน นักศึกษาได�มีรายได�จากการทํางานเพื่อแบ	งเบา
ภาระค	าใช�จ	ายให�กับผู�ปกครองตามหนังสือจังหวัดสกลนคร 
ท่ี สน 0028/ว04356 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 เรื่อง 
ขอความร	วมมือจ�างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช	วง 
ปSดภาคเรียน (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1
หน�าท่ี 27  ลําดับท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 217,400 บาท 

      

  (1)  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย@สินของเทศบาล   
ตั้งไว. 132,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมรถยนต? 
ดับเบ้ิลแค็บเครื่องคอมพิวเตอร? เครื่องปรับอากาศสํานักงาน
เครื่องตัดหญ�าฯลฯและทรัพย?สินอ่ืนๆ ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ
รับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาลแยกเปน 
สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน 130,000 บาท 
      ตรวจสอบภายใน      จํานวน     2,000 บาท 
(2)  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมแก.ไขระบบคอมพิวเตอร@
และระบบส่ือสารข.อมูลงานทะเบียนราษฎร@ ตั้งไว. 
85,400 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดูแลระบบส่ือสาร
และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ?Line Printer ของงานทะเบียน -
ราษฎร? ระยะเวลา 1ป: (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 238,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 103,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุในการ ปฏิบัติงาน เช	น กระดาษ  
ปากกา สมุดยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ธงตราสัญญาลักษณ?  
ธงชาติไทยฯลฯ  และวัสดุอุปกรณ?หรือส่ิงพิมพ?อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน   แยกเปน 
        - สํานักปลัดเทศบาล        จํานวน   100,000 บาท 
        - ตรวจสอบภายใน        จํานวน       3,000 บาท 

      

   
วัสดุงานบ.านงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแก�วนํ้า จานรอง แก�วกาแฟ ถ�วย 
ชาม จานช�อนส�อม  นํ้าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ผ�าปูโต\ะ ฯลฯหรือ
วัสดุอื่นๆ ท่ีจัดอยู	ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว และเครื่อง
สุขภัณฑ?  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต? ยางรถยนต?  
กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า ไฟท�าย หรือวัสดุอุปกรณ?อ่ืนๆท่ี
จําเปนใช�เกี่ยวกับการใช�งานเกี่ยวกับรถยนต?ท่ีอยู	ใน 
ความรับผิดชอบ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันจารบี นํ้ากล่ัน นํ้ามันเครื่อง เปนต�น สําหรับรถยนต? 
แบบดับเบ้ิลแค\บ และเครื่องตัดหญ�า  ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 

      



 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 45,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออุปกรณ?บันทึกข�อมูล ตลับผงหมึก
เครื่องอ	านและบันทึกข�อมูล เทปบันทึกข�อมูล ผ�าพิมพ?หรือ
แถบพิมพ?สําหรับเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร? กระดาษ
ต	อเน่ือง และวัสดุอื่นท่ีจําเปนจะต�องใช�ร	วมกับ
คอมพิวเตอร?  แยกเปน 
        - สํานักปลัดเทศบาล    จํานวน    40,000 บาท 
        - ตรวจสอบภาย          จํานวน     5,000 บาท 
 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 540,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาบริเวณสํานักงานเทศบาล

ประกอบด�วยอาคารสํานักงาน  โรงเก็บรถยนต?  
สํานักทะเบียนท�องถิ่น อาคารพัสดุ (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
ค�าบริการโทรศัพท@ จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�บริการโทรศัพท? จํานวน 7 หมายเลข
ได�แก	  0-4275-1003, 0-4275-1213, 0-4275-1333, 
0-4275-1440,0-4275-1439, 0-4275-1441 และ  
0-4274-1133 หรือหมายเลขท่ีจะขอติดต้ังเพิ่มเติมใหม	
เช	น โทรศัพท?ติดตามตัว,โทรศพัท?ประจําท่ีเปนต�นและ 
คู	สายของงานทะเบียนราษฎร? (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ@ รวม 20,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@       

    
1. ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมบํารงุครุภัณฑ?โครงสร�าง 
ครุภัณฑ?ขนาดใหญ	 ของรถยนต?ดับเบ้ิลแค็บ ฯลฯ  
ซึ่งเปนการบํารุงรักษาหรือซ	อมแซมเกินกว	าปกติ   
ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ ของสํานักปลัดเทศบาล  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 4  
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,892,370 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,577,370 บาท 

   เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 1,577,370 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,016,970 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และปรับปรุง
เงินเดือนประจําป: ตามหนังสือ สํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการคํานวณภาระค	าใช�จ	ายด�านการ
บริหารงานบุคคลขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	ง ผู�อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง
ซักซ�อมแนวทางการคํานวณภาระค	าใช�จ	ายด�านการ
บริหารงานบุคคลขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นคํานวณ 
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 518,400 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ และ 
เงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป:  ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการคํานวณภาระ 
ค	าใช�จ	ายด�านการบริหารงานบุคคลขององค?กรปกครอง 
ส	วนท�องถิ่นคํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท 

   ค�าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าช	วยเหลือ ค	าบํารุงการศึกษา ค	าเล	าเรียน
สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิสําหรับ
ช	วยเหลือตามระเบียบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี 
กค 0408.5/ว 27 ลงวันท่ี16 มกราคม 2561 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว	าด�วยการเบิกจ	ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพ.ศ. 2560  (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าใช.สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 95,000 บาท 

      

  (1)  ค�าจ.างเหมาบริการต�างๆ  ตั้งไว. 80,000 บาท  
เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างเหมาในการถ	ายเอกสารต	างๆ   
พร�อมเข�าเล	มหนังสือ/เอกสารท่ีเกี่ยวข�องในการดําเนินงาน  
ค	าล�าง อัด ขยายรูปภาพกิจกรรมต	างๆค	าจัดทําวารสาร  
ค	าจัดทําแผ	นพับส่ิงพิมพ?อื่น ค	าโฆษณาประชาสัมพันธ? 
ด�วยส่ืออ่ืนๆ  เช	น สปอร?ตโฆษณา โทรทัศน? วีดีทัศน? ฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 
(2)  ค�ารับวารสาร ตั้งไว. 10,000 บาท เพื่อจ	ายเปน 
ค	าหนังสือพิมพ?รายวัน หนังสือพิมพ?  รายสัปดาห? คู	มือ
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 
(3)  ค�าเช�าบริการพ้ืนท่ีทําเว็บไซต@ ตั้งไว. 5,000 บาท  
เพื่อเปนค	าเช	าบริการพื้นท่ีสําหรับทําเว็บไซต? ไม	น�อยกว	า
300 MB และค	าจดโดเมนรายป: ใช�สําหรับจัดทําเว็บไซต?
เผยแพร	ข�อมูลข	าวสารของเทศบาลตําบลท	าแร	   
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก
ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าทะเบียนต	างๆ  และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ�าง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5517  
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการเดินทางไป 
ราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น พ.ศ.2555  (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

    
(2) โครงการประชุมประชาคมท.องถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินงานในการประชุมประชาคม
ท�องถิ่นการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น  เช	น ค	าวัสดุอุปกรณ? 
ในการอบรม ค	าจัดสถานท่ี ค	าอาหาร ค	านํ้าด่ืม นํ้าแข็งฯลฯ
(กองวิชาการและแผนงาน) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 97 ลําดับท่ี 18 
 

      



 
 

    
(3) โครงการให.ความรู.เก่ียวกับข.อมูลข�าวสาร จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู� 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข�อมูลข	าวสารของราชการ  
พ.ศ.2540 เช	น ค	าวิทยากร ค	าวัสดุอุปกรณ?ในการอบรม 
ค	าจัดสถานท่ี ค	าอาหาร ค	านํ้าด่ืมนํ้าแข็ง ฯลฯ   
(กองวิชาการและแผนงาน) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564) หน�าท่ี 97 ลําดับท่ี 19 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษาหรอืซ	อมแซมทรัพย?สิน เช	น  
เครื่องคอมพิวเตอร? เครื่องปริ้นเตอร? เครื่องสํารองไฟ  
กล�องถ	ายรูปฯลฯ  หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ  
(กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      

   ค�าวัสดุ  
รวม 

 
55,000 

 
บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุใช�ในการปฏิบัติงาน เช	น กระดาษ 
ปากกาดินสอ สมุดนัมเบอร? ยางลบ นํ้ายาลบคําผิดกาว  
แฟOมแข็ง แฟOมอ	อน  และส่ิงพิมพ?อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข�อง 
กับการปฏิบัติงาน ฯลฯ(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าฟSล?ม พู	กันและสี ผ�า กระดาษเขียน
โปสเตอร? เมมโมรี่การ?ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพล�าง อัด
ขยายภาพและวัสดุท่ีจําเปนในการเผยแพร	ประชาสัมพันธ?
ข�อมูล ข	าวสาร/กิจกรรมของเทศบาลตําบลท	าแร	 ฯลฯ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อเพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออุปกรณ?บันทึก
ข�อมูล เมาส? ตลับผงหมึก เครื่องอ	านและบันทึกข�อมูล  
เทปบันทึกข�อมูล  ผ�าพิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องพิมพ?
คอมพิวเตอร?  กระดาษต	อเน่ือง  และวัสดุอื่นท่ีจําเปนจะต�อง
ใช�ร	วมกับคอมพิวเตอร?  (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   
ค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายเกี่ยวกับการใช�ระบบอินเทอร?เน็ตและ
ค	าส่ือสารอ่ืนๆ  และให�หมายความรวมถึงค	าใช�จ	ายเพื่อให�ได�
ใช�บริการดังกล	าว และค	าใช�จ	ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช�  
(กองวิชาการและแผนงาน)   
 
 

      



 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,896,280 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,241,780 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 3,241,780 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,548,000 บาท 

        - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและปรับปรุง
เงินเดือนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน (กองคลัง) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งผู�อํานวยการกองคลัง
คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น เรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น  
(ฉบับท่ี  2) (กองคลัง) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 640,680 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ  และ 

เงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน
(กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 11,100 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มค	าครองชีพช่ัวคราวให�พนักงานจ�างตาม

ภารกิจ  คํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน  (กองคลัง) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 654,500 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 113,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนให�แก	พนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจ�างท่ีได�รับคําส่ังให�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของกองคลังตามท่ีผู�บริหารท�องถิ่นเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ?
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  (กองคลัง) 

      

   
ค�าเช�าบ.าน จํานวน 78,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านให�แก	พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าเช	าบ�านของพนักงาน
ส	วนท�องถิ่นพ.ศ.2548 และแก�ไขเพิ่มเติม คํานวณต้ังจ	าย
ไว� 12 เดือน (กองคลัง) 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าช	วยเหลือ ค	าบํารุงการศึกษาค	าเล	าเรียน 
สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง ซึ่งมี
สิทธิสําหรับช	วยเหลือตามระเบียบฯ(กองคลัง) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าใช.สอย รวม 276,500 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 131,500 บาท 

      

  (1) ค�าจ.างให.บุคคลรับจ.างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง ตั้งไว.
126,000  บาท เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างให�บุคคลรับจ�างทําการ
อย	างหน่ึงอย	างใด ท่ีเกี่ยวข�องกับงานคลัง  เช	น  ค	าแรง 
ในการซ	อมแซมทรัพย?สิน หรือค	าถ	ายเอกสาร ค	าเย็บปก 
เข�าเล	มหรือเอกสารต	างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานค	าจ�าง
เหมาบริการสํารวจข�อมูลท่ีดินเพื่อปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย?สิน  และค	าแรงในการสํารวจเกี่ยวกับงาน
แผนท่ีภาษีและงานจัดเก็บรายได�  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/31536  ลงวันท่ี
19  มีนาคม  2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะ
ค	าใช�สอยวัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด	วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0808.2/ว7120   
ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงิน
ค	าจ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น  (กองคลัง) 
(2)  ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนต@  ตั้งไว.  5,500 บาท   
เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียประกันภัยรถยนต? ค	าธรรมเนียม ค	าภาษ ี
ตามพระราชบัญญัติการขนส	งทางบก พ.ศ.2522ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 3พฤษภาคม  2548  และ
วันท่ี 21 มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการใช�และบํารุงรักษารถยนต?ของ
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ. 2548  และ หนังสือ มท 
0808.2/ว 2633 ลงวันท่ี 2552  เรื่อง  ซักซ�อมความเข�าใจ
เกี่ยวกับการเบิกจ	ายค	าใช�จ	ายในการประกันภัยรถราชการ 
ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบของกองคลัง  (กองคลัง) 

      

        
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1)  ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าบริการ 
จอดรถ ณ ท	าอากาศยาน  ค	าธรรมเนียมในการใช�สนาม 
และค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวข�องและจําเปนในการเดินทาง 
ไปราชการตามท่ีระเบียบกําหนดไว�ของพนักงาน ลูกจ�าง 
พนักงานจ�างท่ีสังกัดกองคลัง  (กองคลัง) 
 
 
 

      



 
 

    
(2)  ค�าใช.จ�ายโครงการประชาสัมพันธ@สร.างความเข.าใจให.กับ
ผู.เสียภาษี 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดทําปOายประชาสัมพันธ?  
แผ	นพับรวมถึงเอกสารต	างๆ  และค	าใช�จ	ายอ่ืนอันเกี่ยวข�อง
กับโครงการสําหรับการประชาสัมพันธ?สร�างความเข�าใจให�กับ
ประชาชนเกี่ยวกับเงินท่ีชําระภาษีเทศบาลนําไปใช�จ	าย
อย	างไร รวมท้ังการประชาสัมพันธ?ข�อมูลข	าวสารต	างๆ   
ท่ีเกี่ยวกับงานเร	งรัดภาษี หรืองานจัดเก็บรายได�อ่ืนๆ 
(กองคลัง)  
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 29
ลําดับท่ี 9 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมรถจักรยานยนต? เครื่องคอมพิวเตอร? 
เครื่องพิมพ?ดีด  เครื่องถ	ายเอกสาร ฯลฯ หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ 
ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบของกองคลัง  (กองคลัง) 
 

      

   
ค�าวัสดุ รวม 245,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุใช�ในการปฏิบัติงานคลัง เช	น กระดาษ
ปากกา หมึกโรเนียว หมึกเครื่องถ	ายเอกสาร ดินสอ  
สมุดนัมเบอร?  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด กาว แฟOมและ 
ส่ิงพิมพ?อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองคลัง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส	ง เช	น  
ยางรถยนต?และรถจักรยานยนต? หม�อแบตเตอรี่หลอดไฟ
กระจกติดรถ  และอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการใช�งานของ
ยานพาหนะซึ่งอยู	ในความรับผิดชอบของกองคลัง   
(กองคลัง) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 60,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล	อล่ืนอ่ืนๆ

เช	น  นํ้ากล่ัน  นํ้ามันเครื่อง  สําหรับรถซึ่งอยู	ในความ
รับผิดชอบของกองคลัง  (กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแผ	น  CD,  DVD  ตลับหมึก  แผ	นหรือ
จานบันทึกข�อมูล เทปบันทึกข�อมูล หัวพิมพ?หรือแถบพมิพ? 
กระดาษต	อเน่ือง  และวัสดุอื่นๆ  ท่ีจําเปนจะต�องใช�ร	วมกับ
คอมพิวเตอร? ฯลฯ  (กองคลัง) 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
ค�าบริการไปรษณีย@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดส	งหนังสือของทางราชการทางไปรษณีย? 
ค	าธนาณัติ  ค	าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย?  เพื่อใช�ในการจัดส	ง
หนังสือหรือเอกสารต	างๆ ของทุกกองงานในเทศบาลตําบล 
ท	าแร	  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,562,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 776,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 776,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 695,000 บาท 

      

  - ค�าตอบแทนพนักงานจ.างตามภารกิจ  ตั้งไว.
587,000 บาท เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพนักงานจ�าง 
ตามภารกิจและเงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
- ค�าตอบแทนพนักงานจ.างท่ัวไป  ตั้งไว.
108,000 บาท  เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพนักงานจ�าง
ท่ัวไปและเงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังจ	าย
ไว� 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 81,000 บาท 

      

  - เงินเพ่ิมต�างๆ  ของพนักงานจ.างตามภารกิจ  ตั้งไว. 
69,000 บาทเพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
ให�พนักงานจ�างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค	าตอบแทน
ประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล) 
- เงินเพ่ิมต�างๆ  ตั้งไว. 12,000 บาท เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราว  ให�พนักงานจ�างท่ัวไป คํานวณต้ังจ	ายไว�
12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,656,500 บาท 

   ค�าใช.สอย รวม 1,456,500 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1)  ค�าจ.างเหมางานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
เขตเทศบาล 

จํานวน 576,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน�าท่ี
เปนพนักงานประจํารถดับเพลิงช	วยเหลือในการดับเพลิง
ประจํารถบรรทุกนํ้าช	วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกนํ้า(ตามหนังสือกระทรวงไทยท่ี มท 0808.2/ 
ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําใน
ลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9
ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมา
บริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น) (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  หน�าท่ี  31  
ลําดับท่ี 3 

      



 
 

    
(2) ค�าจ.างเหมาบริการประชาชนเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร.อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย@สิน 

จํานวน 768,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการ
ประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย?สินบริเวณสถานท่ีราชการ ทําหน�าท่ีตรวจ
ความเปนระเบียบเรียบร�อย จัดระเบียบหาบเร	 แผงลอย  
และอํานวยความสะดวก ด�านการจราจรในบริเวณตลาดสด
เทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ของเทศบาลตําบล 
ท	าแร	 (ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ท่ี มท 0808.2/ 
ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําใน
ลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงิน
ค	าจ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น)  
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 31
ลําดับท่ี 3 
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) รายจ�ายตามโครงการวันรณรงค@ต�อต.านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดงานวันต	อต�านยาเสพติดโลก 
26 มิถุนายน 2562  วัตถุประสงค?เพื่อรณรงค?ให�เยาวชน
ห	างไกลยาเสพติดและตระหนักถึงภัยและโทษของ 
ยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ	องค?การ
สหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได�กําหนดให�วันท่ี
26 มิถุนายน ของทุกป:เปนวันต	อต�านยาเสพติดโลก  
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 103 ลําดับท่ี 2 

      

    
(2) รายจ�ายตามโครงการจัดอบรมทบทวนและเพ่ิมทักษะ
พนักงานดับเพลิง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อให�พนักงานดับเพลิงได�ทบทวนความรู�ท่ีได�อบรมมา และ 
มีความพร�อมในการปฏิบัติหน�าท่ีในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 30   
ลําดับท่ี 1 
 
 

      



 
 

    

(3) รายจ�ายตามโครงการค�ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
อบรมอาชีพให.กับผู.ผ�านการฝMกอบรมบําบัดฟTUนฟูผู.เก่ียวข.อง
กับยาเสพติด 

จํานวน 32,500 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการค	ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และอบรมอาชีพให�กับผู�ผ	านการฝdกอบรมบําบัดฟefนฟู
ผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติดวัตถุประสงค?เปนการช	วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ผ	านการบําบัดรักษายาเสพติดปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลในพื้นท่ีตําบลท	าแร	  และเปนการส	งเสริม
อาชีพให�กับผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด ในพื้นท่ีตําบลท	าแร	 และ 
เพื่อเปนการลดสถานกรณีปPญหายาเสพติดท่ีเปนปPญหา 
ความเดือดร�อนของประชาชนในพื้นท่ีให�เปนรูปธรรม นําไปสู	
การลดปPญหาการแพร	ระบาดของยาเสพติดระดับหมู	บ�าน/
ชุมชน  (หนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น ด	วนมาก
ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560)  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 155   ลําดับท่ี 1 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมรถยนต? รถยนต?ดับเพลิง  
รถยนต?ไซเรน วิทยุส่ือสาร และซ	อมแซมระบบกล�อง
CCTV ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต?/รถยนต?ดับเพลิง 
ยางรถยนต?/รถยนต?ดับเพลิง กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า  
ไฟท�าย หรือวัสดุอุปกรณ?อื่นๆ ท่ีจําเปนใช�เกี่ยวกับการใช�งาน
เกี่ยวกับรถยนต?ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  
นํ้ามันจารบี นํ้ากล่ัน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เปนต�น  สําหรับ
รถยนต?และรถยนต?ดับเพลิงท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ  
(สํานักปลัดเทศบาล)  

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเติมนํ้ายาเคมีดับเพลิงและจัดซื้อถังเคมี
ดับเพลิงเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาศูนย?อาสาสมัครปOองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝQายพลเรือนเทศบาลตําบลท	าแร	   
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

  งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ@ รวม 100,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@       

    
1. ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@ จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมบํารงุครุภัณฑ?โครงสร�างครุภัณฑ?
ขนาดใหญ	ของรถยนต? รถยนต?ดับเพลิง รถยนต?ไซเรน  
ซึ่งเปนการบํารุงรักษาหรือซ	อมแซมเกินปกติท่ัวไป  
และทรัพย?สินอ่ืนๆ ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาล   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 5  
ลําดับท่ี 1 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    
(1) อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมปJองกัน
และแก.ไขปVญหายาเสพติด 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนท	าแร	วิทยาในการจัด
กิจกรรมปOองกันและแก�ไขปPญหายาเสพติด เพื่อแก�ไขปPญหา 
ยาเสพติดในกลุ	มเส่ียงท่ีเปนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(หนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่นด	วนท่ีสุด ท่ี มท
0810.3/ ว 1102 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557และ หนังสือ
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ด	วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/
ว 136 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2559)  (หนังสือกรมส	งเสริม 
การปกครองท�องถิ่น ด	วนมาก ท่ี มท 0816.5/ว2726 
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560) (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  หน�าท่ี 59   
ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานเทศกิจ รวม 15,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการเสริมสร.างความ
ปรองดองสมานฉันท@ระดับท.องถ่ินในชุมชน 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อเสริมสร�างการมีส	วนร	วมของประชาชนในชุมชน 
ให�เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท?ในชุมชน
อย	างย่ังยืน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ	ายประจําป:
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น)
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 30  
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,657,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,550,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 3,550,400 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,549,800 บาท 

      

  1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว. 1,613,400 บาทเพื่อ
จ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร�อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป:คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (กองการศึกษา)  
2. ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว.
936,400 บาท เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนของครูและครูผู�ดูแล
เด็ก พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป: คํานวณต้ังจ	าย
ไว� 12 เดือน ต้ังตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 
2561 (กองการศึกษา) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าประจําตําแหน	งผู�อํานวยการ 
กองการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลาง 
การบริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ 
วันท่ี  18  เมษายน  2556 คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน   
(กองการศึกษา) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 874,600 บาท 

      

  1. ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ.างตามภารกิจ
ตําแหน�ง ผู.ช�วยครูผู.ดูแลเด็ก ตั้งไว. 334,600 บาท  เพื่อ
จ	ายเปนค	าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน	งผู�ช	วย
ครูผู�ดูแลเด็ก ท่ีได�รับเงินอุดหนุนจากกรมส	งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น คํานวณไว� 12 เดือน และเทศบาลจ	ายสมทบเพิ่ม 
ในส	วนท่ีได�รับค	าตอบแทนสูงกว	าท่ีกรมส	งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่นจัดสรรให� ตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ 
ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  
(กองการศึกษา) 
2. ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ.างท่ัวไป ตั้งไว. 
540,000 บาทเพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนพนักงานจ�างท่ัวไป
ตําแหน	งผู�ดูแลเด็ก คํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน ตามหนังสือ
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  (กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 84,000 บาท 

      

  1. ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ  ตั้งไว.  24,000 บาท เพื่อจ	าย
เปนเงินค	าครองชีพช่ัวคราว ให�พนักงานจ�างตามภารกิจ
ตําแหน	งผู�ช	วยครูผู�ดูแลเด็กคํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน  
ตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น ด	วนมาก  
ท่ีมท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  
(กองการศึกษา) 
2. ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ  ตั้งไว.  60,000 บาท เพื่อจ	าย
เปนเงินค	าครองชีพช่ัวคราว ให�พนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน	ง
ผู�ดูแลเด็กคํานวณต้ังจ	ายไว� 12  เดือน ตามหนังสือ 
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561  (กองการศึกษา) 
  

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,092,200 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 57,200 บาท 

   
ค�าเช�าบ.าน จํานวน 28,800 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านให�แก	พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธ์ิ

เบิกจ	ายตามระเบียบกําหนด สังกัดกองการศึกษา   
(กองการศึกษา) 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,400 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินสวัสดิการในการช	วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบ
กําหนด และต้ังตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 
2561  (กองการศึกษา)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าใช.สอย รวม 810,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    

(1)  ค�าจ.างเหมาทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลท�าแร�และศูนย@ส�งเสริมอาชีพและสร.างรายได.
ชุมชนเทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 288,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด
ภายในและภายนอกอาคารศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท	าแร	 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 และศูนย?ส	งเสริม
อาชีพและสร�างรายได�ชุมชนเทศบาลตําบลท	าแร	 ปฏิบัติงาน
ในการดูแลทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลท	าแร	และศูนย?ส	งเสริมอาชีพ และสร�างรายได�ชุมชน
เทศบาลตําบลท	าแร	 รวมท้ังทําความสะอาดวัสดุอุปกรณ?ต	างๆ
ภายในอาคาร ตลอดจนดูแลรักษาสวนหย	อมของศูนย?พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล 
ท	าแร	และศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชนเทศบาล
ตําบลท	าแร	 ให�สวยงามอยู	เสมอ (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 108  ลําดับท่ี 6 
 

      

    
(2)  ค�าจ.างเหมาปฏิบัติงานธุรการของศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาปฏิบัติงาน
ธุรการ การเงิน และพัสดุ ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท	าแร	  ปฏิบัติงานธุรการ ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท	าแร	 ให�เปนไปตามระเบียบและหนังสือ 
ส่ังการต	างๆ  ของกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 108  ลําดับท่ี 6 

      

    
(3)  ค�าจ.างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ี
ราชการ 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ  ดูแลรับผิดชอบทรัพย?สิน
ของทางราชการ  และความเรยีบร�อยในบริเวณสถานท่ี 
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลท	าแร	 ศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน
เทศบาลตําบลท	าแร	  และศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส	งเสริมอาชีพผู�สูงอายุตําบลท	าแร	 (กองการศกึษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 108  ลําดับท่ี 6 

      



 
 

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดทําเอกสาร แผ	นปลิว จุลสาร จดหมาย
ข	าว ค	าจ�างทําปกเข�าเล	มหนังสือ ค	าจ�างทํากิจการต	างๆ  
ของกองการศึกษา ค	าจ�างเหมาพาหนะนํามวลชนและ 
นักเรียนนักศึกษาในเขตรับผิดชอบเข�าร	วมโครงการหรือ 
งานพิธีการต	างๆ  ท่ีจังหวัดมีนโยบายให�องค?กรปกครอง 
ส	วนท�องถิ่นให�การสนับสนุน ฯลฯ (กองการศึกษา)    
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  (1)  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระเจ.าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
ตั้งไว. 10,000 บาท  
เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ�าอยู	หัว รัชกาลท่ี 10  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 109  ลําดับท่ี 8 
(2)  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ.า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ตั้งไว. 
10,000 บาท  เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมถวายพระ
พรและเทิดพระเกียรติ ในพื้นท่ี  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 109  ลําดับท่ี 8 
 
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก
ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าลงทะเบียนต	างๆ  และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข�องและจําเปนในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
พนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2559 (กองการศึกษา) 
 
 
 
 

      



 
 

    
(2)  ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม. กระเช.าดอกไม.ร�วมกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติ 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายสําหรับจัดซื้อพวงมาลา ช	อดอกไม� 
กระเช�าดอกไม� และพวงมาลา ตลอดจนจัดทําพานประดับ 
พุ	มดอกไม�สําหรับวางอนุสาวรีย? มอบให�ผู�มีเกียรติ 
ชาวต	างประเทศและคู	สมรสท่ีเดินทางเข�ามาหรือออกจาก
ประเทศไทย และพวงมาลาสําหรับวางอนุสาวรีย? พระบรมรูป 
หรือศพ เปนต�น เพื่อเปนเกียรติหรือแสดงความเคารพ  
(กองการศึกษา) 

      

    
(3) โครงการการจัดอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดอบรมและทัศนศึกษาให�ความรู�แก	
บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล ค	าวัสดุอุปกรณ?ในการ
อบรม ค	าจัดสถานท่ี ค	าอาหาร อาหารว	าง ค	านํ้าด่ืม นํ้าแข็ง
ค	าวิทยากร ฯลฯ(กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 6  
ลําดับท่ี 1 

      

    
(4) โครงการแข�งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท.องถ่ิน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก  
(กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 6  
ลําดับท่ี 2 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าบํารุงรักษา หรือซ	อมแซมทรัพย?สินภายใน 
กองการศึกษาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	ศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�
ชุมชน (กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าจัดซื้อวัสดุสํานักงานให�กองการศึกษา ศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลท	าแร	 เช	น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บกระดาษ
ตรายาง  หมึกเครื่องถ	ายเอกสาร ฯลฯ   (กองการศึกษา) 
 

      

   
วัสดุไฟฟJาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ?เกี่ยวกับไฟฟOาและวิทยุ 
เช	นปล๊ักไฟ หลอดไฟฟOา สายไฟ สวิทซ?ไฟ ฟSวส? ฯลฯ ให�กับ
กองการศึกษาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 และศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�าง
รายได�ชุมชน (กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุงานบ.านงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว สําหรับ 
กองการศึกษา ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	และศูนย?ส	งเสริมอาชีพ
และสร�างรายได�ชุมชน เช	น แก�วนํ้า นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาล�าง
ห�องนํ้า ไม�กวาด ไม�ถูพื้น ไม�กวาดทางมะพร�าวฯลฯ 
(กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุก�อสร.าง จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุก	อสร�าง สําหรับกองการศึกษา
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลท	าแร	  และศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�
ชุมชน  เช	น อ	างล�างมือ ขวาน จอบเสียม ค�อน ตะปู คีม หิน
ดิน ทราย อิฐหรือซีเมนต?บล็อก เหล็กเส�น ไม�ต	างๆฯลฯ   
(กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุการเกษตร สําหรับกองการศึกษา  
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลท	าแร	และศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�
ชุมชน เช	น ปุjย พันธุ?ดอกไม� ไม�ประดับ เครื่องมือการเกษตร
และอ่ืนๆ ฯลฯ   (กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร	  ให�กับ 
กองการศึกษา  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 และศูนย?ส	งเสริมอาชีพ
และสร�างรายได�ชุมชน เช	น พู	กัน สี ค	าล�างอัด-ขยายรูป ผ�า 
โฟม ฯลฯ    (กองการศึกษา) 
 
 
 

      



 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุคอมพิวเตอร?ท่ีใช�ในกองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 และศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท	าแร	 เช	น แผ	นบันทึกข�อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ?แบบเลเซอร? เมาส?ฯลฯ(กองการศึกษา) 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 60,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าไฟฟOาศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	  (กองการศึกษา) 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป2นสาธารณประโยชน@       

    
(1) อุดหนุนโครงการของศูนย@ส�งเสริมชีวิตครอบครัว 
อัครสังฆมณฑลท�าแร�-หนองแสง 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  - อุดหนุนโครงการของศูนย?ส	งเสริมชีวิตครอบครัว 
อัครสังฆมณฑลท	าแร	-หนองแสง  เพื่อร	วมกันสร�างเครือข	าย
ชีวิตครอบครัวและสร�างสรรค?สังคม  โดยให�การเบิกจ	าย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยเงินอุดหนุนของ
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2559  (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี  138 ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,362,700 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,122,700 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 819,600 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1.โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร�) 

จํานวน 480,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจ�างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 ต้ังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลว. 21 มิ.ย.2561 (กองการศึกษา)   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 2
ลําดับท่ี 2 

      

    

2.โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลท�าแร�) 

จํานวน 204,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดการเรียนการสอนและ 
การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรยีน ได�แก	 ค	าส่ืออุปกรณ? 
การเรียนการสอน ค	าครุภัณฑ?ต้ังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875  
ลงวันท่ี  21 มิถุนายน 2561   (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 3 
ลําดับท่ี 2 

      

    
3. โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�าหนังสือเรียน) 

จํานวน 24,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจ�างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 ต้ังตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561   (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 4
ลําดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
4. โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�าอุปกรณ@การเรียน) 

จํานวน 24,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดซื้อ อุปกรณ?การเรียนสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 ต้ังตามหนังสือ
กระทรวงมหาไทยด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875  
ลงวันท่ี 21 มิถุนายน2561  (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 5
ลําดับท่ี 3 

      

    
5.  โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�าเครื่องแบบนักเรียน) 

จํานวน 36,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดซื้อ เครื่องแบบนักเรียนให�กับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 ต้ังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875
ลว. 21 มิ.ย.2561  (กองการศกึษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 6
ลําดับท่ี 3 

      

    
6. โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู.เรียน) 

จํานวน 51,600 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 ได�แก	 กิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล	งเรียนรู�ต	างๆ
การให�บริการสารสนเทศ ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว1875ลว. 21 มิถุนายน 2561(กอง
การศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 7
ลําดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าวัสดุ รวม 1,303,100 บาท 

   
ค�าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,303,100 บาท 

      

  1.  ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท�าแร�วิทยา  ตั้งไว.
1,073,100 บาท เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม)ให�กับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยจัดสรร
ให�นักเรียนโรงเรียนท	าแร	วิทยาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท้ังน้ีจะเบิกจ	ายต	อเมื่อได�รับการ
จัดสรรจากกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่นต้ังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลว. 21 มิถุนายน2561 (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 1
ลําดับท่ี 1 
2.  ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลท�าแร�  ตั้งไว. 230,000 บาท เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให�กับนักเรียนระดับปฐมวัย  
ต้ังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลว. 21 มิ.ย.2561 (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 1
ลําดับท่ี 1 
 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท�าแร�วิทยา จํานวน 2,240,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน
ให�เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ท	าแร	วิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ท้ังน้ีจะเบิกจ	ายต	อเมื่อได�รับการจัดสรรจาก
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่  ต้ังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875  
ลว. 21 มิถุนายน 2561(กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 58
ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 

      



 
 

 งานศึกษาไม�กําหนดระดับ รวม 513,300 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 513,300 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 407,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการวันเด็กแห�งชาติ จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดโครงการวันเด็กแห	งชาติ
ประจําป:  2562  เช	น  ค	าใช�จ	ายในพิธีเปSด ค	าจัดเตรียม
สถานท่ี  ค	าวัสดุอุปกรณ?  ในการจัดกิจกรรมต	างๆ  
ท่ีส	งเสริมให�เด็กได�ร	วมกิจกรรมท่ีสร�างสรรค?และ 
กล�าแสดงออก รางวัลการแสดง ฯลฯ (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี  109  ลําดับท่ี 8 

      

    
(2) โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดทําและประเมินมาตรฐาน
ทางการศึกษา ท้ังภายในและภายนอก  จัดทําปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
ท	าแร	และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	   
(กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 66   ลําดับท่ี 1 

      

    

(3) โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายสนับสนุนสถานศึกษา  
(ค�าใช.จ�ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท�าแร�) 

จํานวน 220,500 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	  ในการ 
จ�างเหมาบริการทําอาหารกลางวันของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท	าแร	  ท้ังน้ีจะเบิกจ	ายเมื่อได�รับการจัดสรรจาก
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่  ต้ังตามหนังสือ 
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ ด	วนมาก ท่ีมท 0809.4/
ว 1875 ลว. 21 มิ.ย.2561 (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 2
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
(4) โครงการสนับสนุนค�าใช.จ�ายสนับสนุนสถานศึกษา  
ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)คนละ  1,700  บาท 

จํานวน 76,500 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนาเด็กนักเรียน  ท้ังน้ีจะเบิกจ	ายเมื่อได�รับการจัดสรร 
จากกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น  ต้ังตามหนังสือ 
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ ด	วนมาก ท่ี มท 0809.4/
ว 1875 ลว. 21 มิ.ย.2561  (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 2
ลําดับท่ี 2 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 86,300 บาท 

   
ค�าอาหารเสริม (นม) จํานวน 86,300 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให�กับเด็กนักเรียน
ระดับปฐมวัยในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	  
ท้ังน้ีจะเบิกจ	ายต	อเมื่อได�รับการจัดสรรจากกรมส	งเสริม 
การปกครองท�องถิ่น ต้ังตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น ด	วนมาก ท่ีมท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิถุนายน 
2561 (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 1
ลําดับท่ี 1 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
ค�าบริการโทรศัพท@ จํานวน 4,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายค	าใช�บริการโทรศัพท?ให�กับศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท	าแร	และโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบล 
ท	าแร	   (กองการศึกษา) 

      

   
ค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	าย ในการชําระค	าบริการระบบอินเตอร?เน็ต
(INTERNET) ให�กับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท	าแร	
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท	าแร	 (กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,117,180 บาท 

  งบบุคลากร รวม 955,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 955,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 913,680 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และ 

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป: คํานวณต้ังจ	าย
ไว�  12 เดือน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งผู�อํานวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลาง
บริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี
18 เมษายน 2556  คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 161,500 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   
ค�าเช�าบ.าน จํานวน 36,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านให�แก	พนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิตาม
ระเบียบกําหนด คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าใช.สอย รวม 65,500 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 500 บาท 

      

  - ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ รง.4) ตั้งไว.  500 บาท เพื่อจ	ายเปน
ค	าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4)
ของกิจการท่ีอยู	ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก  
ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน  ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าทะเบียนต	างๆ และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�องและ จําเปนในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�างตามภารกิจและ
พนักงานจ�างท่ัวไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วย
ค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก�ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3)   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษาและซ	อมแซมทรัพย?สิน เช	น  
เครื่องคอมพิวเตอร? เครื่องปริ้นเตอร? เครื่องสํารองไฟ ฯลฯ  
อ่ืนท่ีอยู	ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุในการปฏิบัติงาน ให�กองสาธารณสุขฯ  
โรงฆ	าสัตว? เช	น กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ นํ้ายาลบ
คําผิด ตรายาง แฟOมเอกสาร   และวัสดุอุปกรณ?หรือส่ิงพิมพ?
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออุปกรณ?บันทึกข�อมูลเมาส? ตลับผงหมึก
ตลับหมึกพิมพ? เครื่องอ	านและบันทึกข�อมูล เทปบันทึกข�อมูล
ผ�าพิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องพิมพ?คอมพิวเตอร?กระดาษ
ต	อเน่ือง และวัสดุอื่นท่ีจําเปนจะต�องใช�ร	วมกับ
คอมพิวเตอร?  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 1,899,700 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,899,700 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 1,529,700 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1) ค�าจ.างเหมาบริการผู.ปฏิบัติงานในระบบการแพทย@ฉุกเฉิน จํานวน 864,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการ หรือ
ช	วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย ตามโครงการให�บริการ
การแพทย?ฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 3358 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  หน�าท่ี 33   
ลําดับท่ี 2 
 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 70,000 บาท 

      

  (1) ค�าเบ้ียประกันภัยรถยนต@ ตั้งไว.  10,000 บาท  เพื่อ
จ	ายเปนค	าเบ้ียประกันภัยรถยนต? ค	าธรรมเนียม ค	าภาษ ี 
ตามพระราชบัญญัติการขนส	งทางบก พ.ศ. 2522 ท่ีอยู	ใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
(2) ค�าใช.จ�ายในการตรวจวิเคราะห@คุณภาพส่ิงแวดล.อมตั้ง
ไว.60,000 บาทเพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจ�างเหมาบริการ
ตรวจวิเคราะห?คุณภาพส่ิงแวดล�อมท่ีเกี่ยวข�องกับการ
ปฏิบัติงานด�านส่ิงแวดล�อมในพื้นท่ีซึ่งกองสาธารณสุขฯ
รับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

(1) ค�าใช.จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด.านสาธารณสุข 
(ค�าตอบแทน ค�าจ.างพิเศษค�าปฏิบัติงานนอกเวลาสําหรับ
แพทย@ พยาบาลเจ.าหน.าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข.องกับการดําเนินงาน
ด.านสาธารณสุข) 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทน ค	าจ�างพิเศษ ค	าปฏิบัติงาน 
นอกเวลาสําหรับแพทย? พยาบาล เจ�าหน�าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข�องกับ
การดําเนินงานด�านสาธารณสุข ตามหนังสือด	วนท่ีสุด  ท่ี มท
0891.3/ว 2018 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 69 ลําดับท่ี 4 
 
(2) ค�าใช.จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด.านสาธารณสุข  
(การอบรมผู.ประกอบการในงานด.านสาธารณสุข) 
- เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการอบรมผู�ประกอบการตาม
หนังสือด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม
2548 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง  พ.ศ.2564) หน�าท่ี 70  ลําดับท่ี 4 
 

 
จํานวน 

 

  
22,500 

 

  
บาท 
 

    
(3) ค�าใช.จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด.านสาธารณสุข 
(การอบรมกลุ�มเส่ียงในงานด.านสาธารณสุข) 

จํานวน 22,500 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการอบรมกลุ	มเส่ียง ตามหนังสือ
ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018  ลงวันท่ี 6 ตุลาคม
2548 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 71  ลําดับท่ี 4 
 

      

    
(4) ค�าใช.จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด.านสาธารณสุข 
(การอบรมกลุ�มผู.ปฏิบัติงานด.านการส�งเสริมสุขภาพ) 

จํานวน 22,500 บาท 

      

  -เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการอบรมงานด�านสาธารณสุข  
ตามหนังสือด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2018  ลงวันท่ี
6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง  พ.ศ.25612564) หน�าท่ี 72  ลําดับท่ี 4 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
(5) ค�าใช.จ�ายตามโครงการฝMกอบรมฟTUนฟูและเพ่ิมทักษะตาม
โครงการการแพทย@ฉุกเฉิน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่ออบรมบุคลากร อาสาสมคัร อปพร. ผู�ปฏิบัติงานหรือ
ช	วยเหลือผู�ประสบสาธารณภัย ตามโครงการการให�บริการ
การแพทย?ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วย
ค	าใช�จ	ายในการฝdกอบรมขององค?กรปกครองส	วน
ท�องถิ่น พ.ศ. 2549  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 111  ลําดับท่ี 5 
 

      

    
(6) ค�าใช.จ�ายตามโครงการตรวจสุขภาพประจําป� จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าดําเนินการตรวจสุขภาพพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ประจํารถขยะและท่ีปฏิบัติงานในโรงฆ	าสัตว? (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 8
ลําดับท่ี 1 
 

      

    
(7) ค�าใช.จ�ายตามโครงการปุYยหมักครัวเรือนรวมใจไทยท�าแร� จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู� และ
จัดทําชุดสาธิตการทําปุjยหมักในครัวเรือน เพื่อให�ประชาชน
สามารถจัดการขยะอินทรีด�วยตนเอง (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2  หน�าท่ี 1   
ลําดับท่ี 1 
 

      

    
(8) ค�าใช.จ�ายในโครงการอบรมให.ความรู.เพ่ือปJองกันและ
แก.ไขปVญหาเอดส@ 

จํานวน 25,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู�เพื่อเปน
การปOองกันและลดการติดเช้ือโรคเอดส? เช	น ค	าสมนาคุณ
วิทยากร ค	าวัสดุอุปกรณ? ค	าตกแต	งสถานท่ี ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือท่ี มท 0891.3 /ว 2128  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548
และ ท่ี มท 0891.3/ ว 2196 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2557  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง 2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 7 ลําดับท่ี 1  
 
 
 
 
 

      



 
 

    
(9) ค�าใช.จ�ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการอบรมให�ความรู�ในการ
จัดการนํ้าเสียในครัวเรือนโดยถังดักไขมันอย	างง	าย    
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 1  
ลําดับท่ี 2 
 

      

    
(10)  ค�าใช.จ�ายตามโครงการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล@ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่ออบรมประชาชนในชุมชนและผู�ประกอบการจําหน	าย  
ให�มีความรู�ความเข�าใจ และให�ความร	วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย สร�างภาคีเครือข	ายแกนนําในชุมชน ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด่ืมฯ พร�อมท้ัง ลด ละ เลิก การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล?อย	างย่ังยืน  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 9
ลําดับท่ี 2 
 
(11) ค�าใช.จ�ายในโครงการอบรมปJองกันและแก.ไขปVญหา
โรคขาดสารไอโอดีน อย�างเข.มแข็งและย่ังยืน 
- เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการอบรมและรณรงค? 
ตลอดจนให�ความรู�แก	ประชาชน และกลุ	มเปOาหมาย  
ในการปOองกันและแก�ไขปPญหาโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือ 
ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
และหนังสือท่ี สน 0023.6/ว 565 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2561 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 7  
ลําดับดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 
 
 
 

 
 

20,200 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 



 
 

                    (12) ค�าใช.จ�ายในโครงการรณรงค@ปJองกันโรคพิษสุนัขบ.า 
ตามโครงการสัตว@ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ.าตามพระปณิธานศาสตราจารย@ ดร. สมเด็จพระเจ.าลูก
เธอเจ.าฟJาจุฬาภรณวลัยลักษณ@ อัครราชกุมารี 

จํานวน        43,000 บาท 

 - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการรณรงค?ปOองกันโรค
พิษสุนัขบ�า จัดซื้อวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบ�า และวัสดุอื่นๆ ,
สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว, ผ	าตัดทําหมันและ
ประชาสัมพันธ?ให�ความรู�  ตามหนังสือกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น ด	วนท่ีสุด ท่ี มท0810.5/ว 596 ลงวันท่ี
17 มีนาคม 2560 และ ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1046   ลง
วันท่ี 10 เมษายน 2561  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 10
ลําดับท่ี 3 

(13) โครงการตามพระราชดําริด.านสาธารณสุข 

- เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดฝdกอบรม ได�แก	 เรื่อง การ
ปOองกันและ แก�ไขปPญหาโรคขาดสารไอโอดีน, เรื่อง สืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย	า ต�านมะเร็งเต�านม, เรื่อง ปOองกันโรค
พยาธิใบไม�ตับ และมะเร็งท	อนํ้าดี จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ 
20,000 บาท ค	าวัสดุอุปกรณ?ใช�ในการฝdกอบรม ค	าปOาย 
ค	าอาหารว	าง อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ค	าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนถิ่นส่ีป: (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 8 ลําดับท่ี 4 

 

 

 

 

 

จํานวน  300,000 บาท 



 
 

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมรถยนต? วิทยุส่ือสาร ฯลฯ และ
ทรัพย?สินอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการให�บริการการแพทย?ฉุกเฉิน(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 360,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟJาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      
  -เพื่อจ	ายเปนค	าซื้อแบตเตอรี่และวัสดุอื่นๆ  ท่ีจําเปนต�องใช�

ของวิทยุส่ือสารประจําตัวและประจํารถยนต? (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม)  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต? ยางรถยนต?  
กระจกมองข�างหลอดไฟหน�า ไฟท�าย หรือวัสดุอุปกรณ?อ่ืนๆท่ี
จําเปนต�องใช�เกี่ยวกับการใช�งาน ของรถยนต?ท่ีอยู	ในความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการแพทย?ฉุกเฉิน  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 170,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  
นํ้ามันจารบี นํ้ากล่ัน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนต? 
ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการแพทย?
ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร@หรือการแพทย@ จํานวน 120,000 บาท 

      

  (1) ค�าวัสดุและเวชภัณฑ@ยา  ตั้งไว. 20,000 บาท  
เพื่อจ	ายเปนค	าเวชภัณฑ?ยา วัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องในการให� 
บริการการแพทย?ฉุกเฉิน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
(2) ค�าทรายอะเบท น้ํายาพ�นหมอกควัน คลอรีนฯลฯตั้งไว.
100,000 บาท เพื่อใช�ในงานปOองกันและควบคุม 
โรคระบาด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุโฆษณาและเผยแพร	 เช	น พู	กัน สี  
ไม�อัด ผ�า โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร? แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ค	าล�างอัดขยายรูป ค	าปOาย และวัสดุอื่นท่ีจําเปนในการ
เผยแพร	ประชาสัมพันธ? ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต	งกายให�กับผู�ปฏิบัติงาน
โครงการการให�บริการการแพทย?ฉุกเฉิน เช	น เส้ือ กางเกง
หมวก รองเท�า เส้ือกันฝน  เส้ือสะท�อนแสง ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 

      



 
 

  งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ@ รวม 10,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@       

    
1. ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@ จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมบํารงุครุภัณฑ?โครงสร�างครุภัณฑ?
ขนาดใหญ	ของรถยนต?  ซึ่งเปนการบํารุงรกัษาหรือซ	อมแซม
เกินปกติท่ัวไป (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2  หน�าท่ี  8  
ลําดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห@ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห@ รวม 1,661,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,392,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 1,392,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และ 

เงินปรับปรุงเงินเดือน  คํานวณต้ังจ	ายไว�  12 เดือน   
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งผู�อํานวยการกอง 
สวัสดิการสังคม  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางบริหารงานบุคคลส	วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี 2)ประกาศ ณ 
วันท่ี  18 เมษายน 2556 คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน   
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค�าจ.างลูกจ.างประจํา จํานวน 250,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างลูกจ�างประจําและเงินปรับปรุง 

ค	าจ�างประจําป:  คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน   
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 150,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ และ 

ค	าปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังไว� 12 เดือน(กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�าง
ตามภารกิจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม
2558 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 269,000 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค�าเช�าบ.าน จํานวน 36,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านให�แก	พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิได�รับ

ตามระเบียบฯ โดยคํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลสามัญ หรือลูกจ�างประจํา ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ(กอง
สวัสดิการสังคม) 
 
 

      



 
 

   ค�าใช.สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก
ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าทะเบียนต	างๆ และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว
5517 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555  เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น พ.ศ.2555(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษาหรอืซ	อมแซมทรัพย?สิน ท่ีอยู	ใน

ความรับผิดชอบ  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   
ค�าวัสดุ รวม 55,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุใช�ในการปฏิบัติงาน เช	น  

กระดาษปากกา ดินสอ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด กาว 
แฟOมแข็ง  แฟOมอ	อน ฯลฯ(กองสวัสดิการสังคม)  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 5,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าฟSล?มพู	กัน สี ผ�า กระดาษเขียน โปสเตอร?    

เมมโมรี่การ?ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ล�าง อัด  
ขยายภาพ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุบันทึกข�อมูล เม�าส? ตลับผงหมึก 
ตลับผงหมึก เครื่องอ	านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึกข�อมูลผ�า
พิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครือ่งพิมพ?คอมพิวเตอร?กระดาษ
ต	อเน่ือง ฯลฯ และวัสดุอื่นท่ีจําเปนจะต�องใช�ร	วมกับ
คอมพิวเตอร? (กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาศูนย?ส	งเสริมพัฒนาอาชีพและ
รายได�ชุมชน (OTOP)  ศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�
ชุมชนและศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและส	งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส	งเสริมปกครองท�องถิ่น     
ด	วนท่ีสุด  ท่ี มท 0890.3/ว2271  ลงวันท่ี23 พฤศจิกายน
2552  (กองสวัสดิการสังคม)   

      

   
ค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการชําระค	าบริการระบบอินเตอร?เน็ต 
(INTERNET) ให�กับศูนย?ส	งเสริมอาชีพและสร�างรายได�ชุมชน
และศูนย?พัฒนาคุณภาพชีวิตและส	งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห@ รวม 282,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 282,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1)  ประเภทค�าจ.างเหมาบุคลากรช�วยงานศูนย@พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส�งเสริมอาชีพผู.สูงอายุ 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - เพื่อเขียนโครงการหรือจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประสานงานดําเนิน(ในพื้นท่ีหรือในจังหวัด) และพิมพ?งาน
เอกสารต	างๆ ตรวจสอบ รวบรวมและจัดเก็บข�อมูลเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข�องกับการดําเนินงานศูนย? ทําหน�าท่ีอ่ืนๆ
ตามท่ีได�รับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นถึงป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 113  ลําดับท่ี 4 

      

    
(2)  ประเภทค�าจ.างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย@บริการคน
พิการท่ัวไประดับตําบล 

จํานวน 96,000 บาท 

      

  - ดูแลให�บริการข�อมูลข	าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน?
สวัสดิการ และความช	วยเหลือตามท่ีคนพิการร�องขอ และ
ตามท่ีหน	วยงานของรัฐกําหนด รวมท้ังการให�คําปรึกษาหรือ
ช	วยดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช�สิทธิประโยชน?แก	คนพิการ
ฯลฯ ทําหน�าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย(กองสวัสดิการ
สังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 113  ลําดับท่ี 5 
 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค	าจ�างเหมา

บริการ ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการวันผู.สูงอายุแห�งชาติ จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมวันผู�สูงอายุ ได�แก	ค	า
วัสดุอุปกรณ? ค	าอาหารกลางวัน ค	าอาหารว	างและเครื่องด่ืม
ค	าตอบแทนวิทยากร ค	าปOาย ค	าจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ
ผู�สูงอายุ และอ่ืนๆโดยถือตามมติคณะอนุกรรมการจัดงานวัน
ผู�สูงอายุแห	งชาติ สํานักงานส	งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ?เด็ก
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส และผู�สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นถึงป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 11 
ลําดับท่ี 1 
 

      



 
 

    
(2) ค�าใช.จ�ายโครงการวันผู.พิการประจําป� จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมวันผู�พิการสากล
จังหวัดสกลนคร ได�แก	 ค	าตอบแทนวิทยากร ค	าอาหารว	าง
อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม ค	าวัสดุอุปกรณ?ท่ีเกี่ยวข�อง ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดสกลนครท่ี สน 0027/4167
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2553  (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 12
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,482,930 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 876,930 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 876,930 บาท 

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 833,780 บาท 

        - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ คํานวณต้ังจ	าย
ไว� 12 เดือน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 43,150 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ�างตาม
ภารกิจ และเงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังจ	าย
ไว� 12 เดือน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 606,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 606,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1) ค�าจ.างเหมาบริการผู.ปฏิบัติงานท.ายรถเก็บ/ขนขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

จํานวน 576,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างเหมาผู�ปฏิบัติงานท�ายรถเก็บ/ขนขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล ขับรถขยะเพื่อนําไปกําจัดและทําความ
สะอาดในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลตําบลท	าแร	(กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 39
ลําดับท่ี 4 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมเครือ่งตัดหญ�า ฯลฯ  หรือ 
อุปกรณ?และทรัพย?สินอ่ืนๆ ท่ีอยู	ในงานท่ีรับผิดชอบ   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานไฟฟJาถนน รวม 780,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท 

   
ค�าวัสดุ รวม 600,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟJาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุอุปกรณ?ไฟฟOาต	างๆ เช	น หลอดไฟฟOา

สายไฟฟOา ปล๊ักไฟฟOา สวิตช?ไฟฟOา เบรกเกอร?  ฯลฯ ท่ีใช�ใน
กิจการไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล (กองช	าง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 250,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุสําหรับรถจักรยานยนต? รถกระเช�า
ไฟฟOา รถดูดโคลน เช	น แบตเตอรี่รถยนต?กระจกมองข�าง ไฟ
หน�า ไฟท�ายท�ายอะไหล	 หรือวัสดุอุปกรณ?อื่นท่ีจําเปนใช�
เกี่ยวกับยานพาหนะท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ (กองช	าง) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 250,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี 
นํ้ากล่ัน นํ้ามันเครื่อง เปนต�น สําหรับรถยนต?และเครื่องยนต?ท่ี
อยู	ในความรับผิดชอบ (กองช	าง) 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 80,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาในบริเวณสวนสาธารณะท่ีอยู	ใน
ความดูแลของเทศบาล  ค	าไฟฟOากล�อง CCTV จํานวน 4 จุด
ค	าไฟฟOาหอกระจายข	าวไร�สาย เทศบาลตําบลท	าแร	 จํานวน
10 จุด  และค	าไฟฟOาในส	วนท่ีเกินสิทธ์ิ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะ
ค	าใช�สอยวัสดุ  และค	าสาธารณูปโภค  (กองช	าง) 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    
1. เงินสมทบขยายเขตไฟฟJา จํานวน 100,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าขยายเขตไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล
ให�ครอบคลุมพื้นท่ี  (กองช	าง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:(พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 60ลําดับ
ท่ี 1  
 
 
 
 

      



 
 

 งานสวนสาธารณะ รวม 726,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 576,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
1. ค�าจ.างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน 576,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามประเภทค	าค	าจ�างเหมาบริการ
ดูแลสวนสาธารณะในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ทําความสะอาด
สวนสาธารณะพร�อมดูแลตัดตกแต	งกิ่งไม�  และบํารุงรักษา
ต�นไม�บริเวณสวนสาธารณะในเขตเทศบาลและพื้นท่ี
รับผิดชอบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.2/ว
1536  ลงวันท่ี  19  มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:
ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว7120  ลงวันท่ี 
9ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมา
บริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น(กองช	าง)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 38 
ลําดับท่ี 2 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   
วัสดุงานบ.านงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อแก�วนํ้า จานรอง แก�วกาแฟ ถ�วย ชาม 
จานช�อนส�อม นํ้าจืดท่ีซื้อจากเอกชน ผ�าปูโต\ะผงซักฟอกนํ้ายา
ล�างห�องนํ้า ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีจัดอยู	ในประเภทวัสดุงาน
บ�านงานครัว  (กองช	าง) 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อสารเคมีปOองกันและกําจัดศัตรูพืชและ

สัตว? ปุjย พันธุ?ไม�ดอก ไม�ประดับ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ
(กองช	าง)  

      

   
วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต	งกายให�กับกองช	าง เช	น
รองเท�า  เส้ือกันฝน  ฯลฯ  (กองช	าง) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,460,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 678,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 678,360 บาท 

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 654,360 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ และ 

เงินปรับปรุงเงินค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว�
12 เดือน   (กองช	าง) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 24,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ  และเงินปรับปรุงเงินค	าตอบแทนประจําป:  
คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (กองช	าง) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 2,512,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 1,667,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
1. ค�าจ.างเหมาบริการดูแลระบบศูนย@จัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 192,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการดูแล
ระบบศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	 
ปฏิบัติหน�าท่ีควบคุมการทํางาน ตลอดจนบํารุงรักษาซ	อมแซม
ระบบให�สามารถดําเนินงานได�อย	างมีประสิทธิภาพและได�
มาตรฐานตามท่ีหน	วยงานราชการกําหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว1536  ลงวันท่ี 
19  มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป: 
ในลักษณะค	าใช�สอย  วัสดุ และค	าสาธารณูปโภคและ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท0808.2/ว7120   
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงิน 
ค	าจ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น   
(กองช	าง)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 38  
ลําดับท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
2. ค�าจ.างเหมาบริการผู.ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ประจําศูนย@จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 192,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการ
ผู�ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนย?จัดการ 
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	  ปฏิบัติหน�าท่ีดูแล 
รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีและทรัพย?สินต	างๆ ฯลฯ 
ในศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว1536  
ลงวันท่ี19  มีนาคม 2561  เรือ่งหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป: 
ในลักษณะค	าใช�สอยวัสดุ  และค	าสาธารณูปโภคและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด	วนมาก ท่ี มท 0808.2/7120ลงวันท่ี
9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	า 
จ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น(กองช	าง)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 38 
ลําดับท่ี 2 

      

    
3.  ค�าจ.างเหมาทําความสะอาดและบริเวณท่ีสาธารณะใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน 1,152,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด
ถนนและร	องระบายนํ้าทุกสายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบรวมท้ัง
ถนนดอนเกินถึงจุดชมวิว ถนนจุดชมวิวถึงดอนโพธ์ิและถนน
เรียบหนองหาร และทําความสะอาดตลาดสดท้ัง 2 แห	ง 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 39
ลําดับท่ี 4 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 11,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องช่ังนํ้าหนักของ
ศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เรื่อง
หลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และ
ค	าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 7120ลงวันท่ี 9 ธันวาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมาบริการขององค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่น(กองช	าง) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 120,000 บาท 

      

  1. กองช�าง ตั้งไว.  20,000  บาท  เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซม 
เครื่องคอมพิวเตอร? เครื่องตัดหญ�า ฯลฯ หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ 
ท่ีอยู	ในความรับผิดชอบของศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลท	าแร	  (กองช	าง) 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม ตั้งไว. 100,000 บาท
เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯลฯ หรือ 
ทรัพย?สินอ่ืนๆท่ีอยู	ในความรับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 785,000 บาท 

   
วัสดุงานบ.านงานครัว จํานวน 65,000 บาท 

      

  1. กองช�าง  ตั้งไว. 5,000 บาท  เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อ 
ไม�กวาด ไม�ถูพื้น นํ้ายาถูพื้น นํ้ายาล�างห�องนํ้า มีด ถังขยะฯลฯ
หรือวัสดุอื่นๆ  ท่ีจัดอยู	ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัวและ
เครื่องสุขภัณฑ? ให�กับศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาล
ตําบลท	าแร	 (กองช	าง) 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม  ตั้งไว. 60,000 บาท 
เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อไม�กวาด ไม�ถูพื้น นํ้ายาถูพื้น นํ้ายา- 
ล�างห�องนํ้ามีด ถังขยะ ฯลฯ  หรือวัสดุอื่นๆ  ท่ีจัดอยู	ใน
ประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว  และเครื่องสุขภัณฑ? ให�กับ 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 130,000 บาท 

      

  1. กองช�าง ตั้งไว.  50,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุ
แบตเตอรี่ ยางรถยนต?หรืออะไหล	อื่นๆ  ท่ีใช�กับรถท่ีอยู	ประจํา
ศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	 เช	น  
ยางรถยนต? กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�าไฟท�าย ฯลฯ 
หรือวัสดุอุปกรณ?อื่นๆ  ท่ีจําเปนต�องใช�เกี่ยวกับการใช�งาน(กอง
ช	าง) 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม  ตั้งไว. 80,000 บาท
เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ ยางรถยนต?หรือ 
อะไหล	อื่นๆ ท่ีใช�กับรถขยะมูลฝอยและรถท่ีอยู	ในความ
รับผิดชอบ เช	น ยางรถยนต? กระจกมองข�าง หลอดไฟหน�า 
ไฟท�าย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณ?อ่ืนๆ ท่ีจําเปนต�องใช�เกี่ยวกับ
การใช�งาน   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 550,000 บาท 

      

  1. กองช�าง ตั้งไว. 300,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	า 
จัดซื้อนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบี นํ้ากล่ัน 
นํ้ามันเครื่องฯลฯ ให�กับรถท่ีอยู	ประจําศูนย?จัดการ 
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	 (กองช	าง) 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม ตั้งไว. 250,000 บาท 
เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันจารบีนํ้า
กล่ัน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ให�กับกองสาธารณสุขฯ   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 40,000 บาท 

      

  1. กองช�าง ตั้งไว. 20,000 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุ  
เครื่องแต	งกายให�กับพนักงานประจําศูนย?จัดการขยะมูลฝอย-
รวมเทศบาลตําบลท	าแร	 เช	น เส้ือ กางเกง หมวก รองเท�า  
เส้ือกันฝน ฯลฯ(กองช	าง) 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม ตั้งไว. 20,000 บาท
เพ่ือจ	ายเปนค	าจัดซ้ือวัสดุ เครื่องแต	งกายให�กับ 
กองสาธารณสุขฯ เช	น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท�า  
เสื้อกันฝน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าไฟฟOาประจําศูนย?จัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
ตําบลท	าแร	  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:
ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ  และค	าสาธารณูปโภค  (กองช	าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

  งบลงทุน รวม 270,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ@ รวม 270,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@       

    
1. ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@ จํานวน 270,000 บาท 

      

  1. กองช�าง ตั้งไว.  200,000  บาท  เพื่อจ	ายเปน 
ค	าซ	อมแซมบํารงุครุภัณฑ?โครงสร�างขนาดใหญ	  เช	น 
เครื่องจักรกล รถบรรทุก 6 ล�อ รถแทรกเตอร?ตีนตะขาบ  
รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รถตักหน�า-ขุดหลัง  
แบบขับเคล่ือน 4 ล�อ ฯลฯ  หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ  ท่ีอยู	ใน 
ความรับผิดชอบของศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาล
ตําบลท	าแร	  (กองช	าง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2  หน�าท่ี 9   
ลําดับท่ี 1 
2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม ตั้งไว. 70,000 บาท
เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมบํารุงครุภัณฑ?โครงสร�างขนาดใหญ	
เช	น รถบรรทุกขยะ ฯลฯหรือทรัพย?สินอ่ืนๆ  ท่ีอยู	ในความ
รับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 9  
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 342,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 342,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 192,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
1. ค�าจ.างเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 192,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามประเภทค	าค	าจ�างเหมาบริการ
ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลท	าแร	 ปฏิบัติหน�าท่ี
ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย  ควบคุมการทํางานระบบบําบัด 
นํ้าเสีย  ตลอดจนบํารุงรักษาซ	อมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของเทศบาลตําบลท	าแร	  ให�สามารถบําบัดนํ้าเสียได�อย	างมี
ประสิทธิภาพ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว1536  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?
และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	าย
ประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอย  วัสดุ  และค	าสาธารณูปโภค
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก  ท่ี  มท  0808.2/ 
ว7120  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑ?การเบิก
จ	ายเงินค	าจ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น
(กองช	าง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  หน�าท่ี 38   
ลําดับท่ี 2 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาโรงบําบัดนํ้าเสียเทศบาล 
ตําบลท	าแร	 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ 
ว1536  ลงวันท่ี19  มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตรา
ค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:
ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค   (กองช	าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานสร.างความเข.มแข็งของชุมชน 

 งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข.มแข็งชุมชน รวม 562,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 562,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) รายจ�ายตามโครงการกิจการของศูนย@ อปพร. จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายโครงการกิจการของศูนย? อปพร.
เทศบาลตําบลท	าแร	  วัตถุประสงค?เพื่อให�สมาชิก อปพร. 
ของศูนย? อปพร. ท่ีผ	านการอบรมตามหลักสูตร ของ 
กรมปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได�บริหารงานของ 
กิจการอปพร. ให�มีศักยภาพ (สํานักปลัดเทศบาล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 117 ลําดับท่ี 4 

      

    
(2) รายจ�ายตามโครงการรณรงค@ลดอุบัติเหตุในช�วงเทศกาล
ต�างๆ 

จํานวน 60,000 บาท 

      

   - รายจ�ายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช�วงเทศกาลป�ใหม� พ.ศ.2562  ตั้งไว. 30,000บาท เพื่อเปน
การรณรงค?ให�ประชาชนขับขี่ปลอดภัยไปให�ถึงจุดมุ	งหมาย
ปลายทางโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น  ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634  ลงวันท่ี 22
กันยายน 2557 และหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ด	วนท่ีสุด  ท่ี มท 0801.4/ว 661 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 - รายจ�ายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช�วงเทศกาล วันสงกรานต@ ประจําป� พ.ศ.2562 ตั้งไว.
30,000 บาท เพื่อเปนการรณรงค?ให�ประชาชนขับขี่ปลอดภัย
ไปให�ถึงจุดมุ	งหมายปลายทาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ 
ว1634ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส	งเสริม
การปกครองท�องถิ่น ด	วนท่ีสุด  ท่ี มท 0801.4/ว 661 ลงวันท่ี
9 มีนาคม 2561 (สํานักปลัดเทศบาล) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 116  ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
(3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดกิจกรรมฝdกอบรม ได�แก	  
ค	าวัสดุอุปกรณ?ใช�ในการฝdกอบรม ค	าปOาย ค	าอาหารว	าง 
และเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน ค	าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น
ท่ี มท 0819.4/ว1659 ลงวันท่ี 24สิงหาคม  2553  
(กองสวัสดิการสังคม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 13
ลําดับท่ี 1 

      

    
(4) โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจําป� จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดทําประชาคม ปรับปรุงและ
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจําป: ในพื้นท่ีเทศบาลตําบล 
ท	าแร	 ได�แก	 ค	าปOาย ค	าวัสดุอุปกรณ? ค	าอาหารว	างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท.0891.4/
ว 856 ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 77  ลําดับท่ี 7  

      

    
(5) โครงการฝMกอบรมและส�งเสริมอาชีพ จํานวน 40,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดฝdกอบรมอาชีพให�แก	
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลท	าแร	 ได�แก	 ค	าตอบแทน
วิทยากร ค	าวัสดุอุปกรณ?อาหารกลางวัน ค	าอาหารว	างและ
เครื่องด่ืม ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี  77 ลําดับท่ี 8 

      

    
(6) โครงการสํารวจข.อมูลพ้ืนฐานขององค@กรปกครองส�วน
ท.องถ่ิน 

จํานวน 52,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการเก็บข�อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น ได�แก	 ค	าสมุดสรปุ
แบบสํารวจและจัดเก็บข�อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผน ของ
อปท. ค	าฝdกอบรมประชุมช้ีแจงเจ�าหน�าท่ี  ผู�นําชุมชนและ
อาสาสมัคร ค	าบันทึกข�อมูล ค	าจ�างบุคคลภายนอก ฯลฯ  
 โดยถือปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0810.2/ว0703  ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ? 2558และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0810.2/ว4413   
ลงวันท่ี  30  ตุลาคม  2556  (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 75   ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 

      



 
 

    
(7) โครงการอบรมบทบาทหน.าท่ีของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการอบรมให�ความรู�แก	คณะกรรมการ
ชุมชนได�รับทราบถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเอง ได�แก	 ค	าวัสดุ
อุปกรณ?  ค	าปOาย ค	าอาหารว	างและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน
ค	าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  (กองสวัสดิการสังคม) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 77  ลําดับท่ี 6 

      

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

               



 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 20,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการเข.าค�ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลท�าแร� 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุอุปกรณ?ในการอบรม ค	าจัดสถานท่ี
ค	าอาหาร ค	านํ้าด่ืม นํ้าแข็ง ค	าวิทยากร ฯลฯ (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 79 ลําดับท่ี  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 197,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 197,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการแข�งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนต.าน
ยาเสพติด 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเงินรางวัล  ค	าถ�วยรางวัล  ค	าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค	าเบ้ียเล้ียง ค	าพาหนะ  
ค	าสนับสนุนการแข	งขัน ค	าอุปกรณ?กีฬา ค	าใช�จ	ายในการ
ประชาสัมพันธ?  ค	าใช�จ	ายในพิธีเปSด-ปSด  ฯลฯ   
(กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:
(พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 14
ลําดับท่ี 1 

      

    
(2) โครงการกีฬาเพ่ือมวลชนแชลเลนจ@เดย@ จํานวน 2,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อมวลชน
ค	าใช�จ	ายในการประชาสัมพันธ?  ค	าใช�จ	ายในการจ�างผู�นํา 
ในการออกกําลังกาย  ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 79  ลําดับท่ี 3 

      

    
(3) โครงการจัดหาอุปกรณ@กีฬา จํานวน 45,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออุปกรณ?กีฬาสําหรับชุมชนหรือหมู	บ�าน
ท่ีขาดแคลนอุปกรณ?กีฬาในการออกกําลังกาย เช	น ฟุตบอล
ตะกร�อ วอลเล	ย?บอล ฯลฯ  (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 78  ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท.องถิ่น รวม 1,415,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,295,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 1,295,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    

(1) โครงการอนุรักษ@ศิลปะ จารีต ประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
(โครงการประเพณีแห�ดาวครสิต@มาส) 

จํานวน 1,200,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดงานแห	ดาวคริสต?มาส เช	น  
ค	าจัดสถานท่ี รางวัลการประกวดรถขบวนแห	ดาว ค	านํ้าด่ืม
นํ้าแข็ง  ค	าจัดเตรียมอุปกรณ?ในพิธีเปSด-ปSด  ฯลฯ   
(กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 17
ลําดับท่ี 1 

      

    

(2) โครงการอนุรักษ@ศิลปะจารีตประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
(โครงการประเพณีลอยกระทง) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดงานวันลอยกระทง  เช	น ค	าจัด
สถานท่ี  ค	าจัดเตรียมอุปกรณ?ในพิธีเปSด-ปSด นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง
รางวัลการประกวดรถขบวนแห	กระทง  ฯลฯ (กองการศกึษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 18
ลําดับท่ี 2 

      

    

(3) โครงการอนุรักษ@ศิลปะจารีตประเพณีสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
(โครงการวันวิสาขบูชา) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดกิจกรรมร	วมกับจังหวัดสกลนคร ในงาน 
วันวิสาขบูชา ค	าอาหาร ค	านํ้าด่ืม สําหรับนํามวลชน และ
พนักงานเข�าร	วมงานกับจังหวัด ฯลฯ  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 19
ลําดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    

(4) โครงการอนุรักษ@ศิลปะจารีตประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
(โครงการวันสงกรานต@) 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดประเพณีวันสงกรานต? ได�แก	  
ค	าพวงมาลัย ค	านํ้าอบ ในการจัดงานรดนํ้าดําหัวขอพรจาก
ผู�ใหญ	ในประเพณีวันสงกรานต? ค	าวัสดุอุปกรณ? ค	าจ�างเหมา
การตกแต	งสถานท่ี  ฯลฯ   (กองการศึกษา)   
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน�าท่ี  86 ลําดับท่ี 5 

      

    

(5) โครงการอนุรักษ@ศิลปะจารีตประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
(โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท.องถ่ิน) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายจัดนิทรรศการ ค	าการแสดง ค	าปOาย  
ค	าวัสดุอุปกรณ? อาหาร เครื่องด่ืม ฯลฯ (กองการศกึษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2  หน�าท่ี  2  
ลําดับท่ี 1 
 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป2นสาธารณประโยชน@       

    
(1) อุดหนุนโครงการแห�เทียนปVสกาของวัดท�าแร� จํานวน 120,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนการอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปPญญาท�องถิ่น
ตลอดจนเพื่อส	งเสริมงานประเพณีท�องถิ่น โดยให�การเบิกจ	าย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยเงินอุดหนุนของ
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 140  ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว รวม 10,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) โครงการฝMกอบรมมัคคุเทศก@น.อย จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการจัดอบรมเด็กและเยาวชนให�มีความรู�
เกี่ยวกับสถานท่ีท	องเท่ียวและประเพณีของชาวท	าแร	 ได�แก	ค	า
วิทยากร  ค	าอาหารว	าง อาหาร เครื่องด่ืม  ค	าวัสดุอุปกรณ?ท่ี
ใช�ในการอบรมฯลฯ  (กองการศึกษา) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน�าท่ี 84  ลําดับท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,787,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,735,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 1,735,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,296,400 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและ 

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป:  คํานวณต้ังจ	ายไว�
12  เดือน  (กองช	าง) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพิ่มตาม

คุณวุฒิ ให�แก	พนักงานเทศบาลสามัญ คํานวณต้ังจ	ายไว�
12 เดือน (กองช	าง) 

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินค	าประจําตําแหน	ง  ผู�อํานวยการกองช	าง  
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส	วนท�องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส	วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน
2556 คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน (กองช	าง) 

      

   
ค�าจ.างลูกจ.างประจํา จํานวน 210,840 บาท 

        - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างลูกจ�างประจํา และเงินปรับปรุงค	าจ�าง
ประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน  (กองช	าง) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 161,760 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ และเงิน
ปรับปรุงเงินค	าตอบแทนประจําป: คํานวณต้ังจ	ายไว�
12 เดือน (กองช	าง) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 852,700 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนให�แก	พนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ�างประจําพนักงานจ�าง ท่ีได�รับคําส่ังให�ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ ตามท่ีผู�บริหารท�องถิ่นเห็นสมควรตาม
หลักเกณฑ?ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองช	าง) 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ�างประจําตามระเบียบกําหนด (กองช	าง) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
ค�าใช.สอย รวม 402,700 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1)  ค�าจ.างเหมาบริการปฏิบัติงานด.านช�าง จํานวน 192,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการค	าจ�างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด�านช	าง ปฏิบัติงานเปนผู�ช	วยในการปฏิบัติงานของ
กองช	าง เกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบแปลน  และ
งานอ่ืนๆ  ท่ีได�รับมอบหมาย  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว1536  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และ
ค	าสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด	วนมาก
ท่ี  มท  0808.2/ว7120  ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2559  เรื่อง
หลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงินค	าจ�างเหมาบริการขององค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่น (กองช	าง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 54
ลําดับท่ี 7 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 20,700 บาท 

      

  (1)  ค�าจัดทําประกันภัยรถยนต@  ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ
ของกองช�าง  ตั้งไว. 5,700 บาท เพื่อจ	ายเปนค	าประกันภัย
รถยนต? ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548
และวันท่ี 21 มิถุนายน  2548  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการใช�และบํารุงรักษารถยนต?ของ
องค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2548  และ หนังสือ มท
0808.2/ว 2633  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552เรื่อง ซักซ�อม
ความเข�าใจเกี่ยวกับการเบิกจ	ายค	าใช�จ	ายในการประกันภัยรถ
ราชการ  (กองช	าง) 
(2)  ค�าจ.างเหมาบริการต�างๆ  ตั้งไว. 15,000 บาท 
เพื่อจ	ายเปนค	าล�างอัดขยายรูปถ	าย ค	าจ�างเข�าปกเย็บเล	ม
เอกสาร ค	าถ	ายเอกสารแบบพมิพ?ต	างๆ ค	าธรรมเนียม 
ในการออกระวังช้ีแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน? และ
ค	าธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561เรื่อง
หลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอยวัสดุ และ 
ค	าสาธารณูปโภค  (กองช	าง) 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
1. ค�าใช.จ�ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค	าพาหนะ ค	าเช	าท่ีพัก
ค	าบริการจอดรถ  ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ
ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน ค	าทะเบียนต	างๆ  และ
ค	าใช�จ	ายอ่ืนๆ ของข�าราชการพนักงานส	วนท�องถิ่น  
พนักงานจ�าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท  
0808.2/ว5517 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น พ.ศ.2555  (กองช	าง) 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 170,000 บาท 

      

  (1)  ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย@สิน  ตั้งไว. 
100,000 บาท  เพ่ือจ	ายเปนค	าซ	อมแซมอุปกรณ? 
ระบบบําบัดน้ําเสีย  เครื่องตัดหญ�า เครื่องคอมพิวเตอร? 
เครื่องถ	ายเอกสาร หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ ฯลฯ รวมท้ัง
ยานพาหนะท่ีอยู	ในความดูแลรับผิดชอบ    
(2)  รายจ�ายเพ่ือลงหินลูกรัง  ตั้งไว.  70,000  บาท   
เพื่อจ	ายเปนค	าลงหินลูกรังซ	อมแซมถนนสายต	างๆ ท่ีชํารุด
ภายในเขตเทศบาล  และถนนรอบบ	อบําบัดนํ้าเสียเทศบาล
ตําบลท	าแร	ท่ีชํารุด  โดยลงหินลูกรังจํานวนไม	น�อยกว	า
1,000 ม3ๆ ละ 70 บาท  
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 420,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุในการปฏิบัติงาน เช	น กระดาษ ปากกา

สมุด ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ?หรือ
ส่ิงพิมพ?อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (กองช	าง) 

      

   
วัสดุก�อสร.าง จํานวน 360,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุก	อสร�างต	างๆ  เช	น ขวาน จอบ เสียม  
อ	างล�างมือ ตะปูค�อน เล่ือย หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต? อิฐ 
หรือซีเมนต?บล็อก เหล็กเส�น ไม�ต	างๆ  ฯลฯ  และเพื่อจัดซื้อ
หินลูกรังเพื่อฝPงกลบขยะ บริเวณศูนย?จัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตําบลท	าแร	 (กองช	าง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้ออุปกรณ?บันทึกข�อมูล เมาส?  
ตลับผงหมึก  เครื่องอ	านและบันทึกข�อมูล  เทปบันทึก
ข�อมูล  ผ�าพิมพ?หรือแถบพิมพ?สําหรับเครื่องพิมพ?
คอมพิวเตอร?  กระดาษต	อเน่ือง  และวัสดุอื่นท่ีจําเปนจะต�อง
ใช�ร	วมกับคอมพิวเตอร?  (กองช	าง) 

      



 
 

  งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ@ รวม 200,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@       

    
1. ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ@ จํานวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซมบํารงุครุภัณฑ?โครงสร�างครุภัณฑ?
ขนาดใหญ	 เช	น เครื่องจักรกล รถดูดโคลน รถกระเช�าไฟฟOา
รถยนต?ส	วนกลาง ฯลฯซึ่งเปนการบํารุงรักษาหรือซ	อมแซมเกนิ
ปกติท่ัวไป (กองช	าง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 13 
ลําดับท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานก�อสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน รวม 3,757,520 บาท 

  งบลงทุน รวม 3,757,520 บาท 

   
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร.าง รวม 3,757,520 บาท 

   อาคารต�างๆ       

    
1. ประเภทค�าก�อสร.างห.องน้ําศูนย@จัดการขยะมูลฝอยรวม 
เทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 100,000 บาท 

      

   - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างห�องนํ้า จํานวน 1 หลัง 2 ห�องนํ้า 
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  3/2560 
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 55 
ลําดับท่ี 8 
 

      

   ค�าก�อสร.างสิ่งสาธารณูปโภค       

    

1. ประเภทค�าก�อสร.างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร.อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.ถนนชูสวัสดิ์  (จากถนนดําเนินสว�าง - ถนนบ�อ
บําบัดน้ําเสีย) 

จํานวน 262,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร�อมบ	อพัก
โดยวางท	อระบายนํ้า  ค.ส.ล.  (มอก.ช้ัน 3)  ขนาดท	อ
Ø 0.40  เมตร  จํานวน  99  ท	อน  บ	อพักจํานวน 12 บ	อ
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ไม	น�อยกว	า  133  ตารางเมตร ก	อสร�างตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  10/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 11ลําดับ
ท่ี  1 

      

    

2. ประเภทค�าก�อสร.างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล พร.อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล ซอยใจประสงค@ (จากถนนถ่ินไทย 1 – ถนนใจ
ประสงค@) 

จํานวน 149,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างท	อระบายนํ้า  ค.ส.ล. พร�อมบ	อพัก 
โดยวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ  
Ø0.40 เมตร จํานวน 66 ท	อน บ	อพักจํานวน 8 บ	อ  
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ไม	น�อยกว	า  23.50 ตารางเมตร  
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  7/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 11ลําดับ
ท่ี 2 
 
 
 
 

      



 
 

    
3. ประเภทค�าก�อสร.างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร.อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเฟT^องฟู 2 ตอนบน ฝV^งทิศตะวันตก 

จํานวน 138,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างท	อระบายนํ้า  ค.ส.ล. พร�อมบ	อพัก 
โดยวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ  
Ø 0.40 เมตร จํานวน 53 ท	อน บ	อพักจํานวน 6 บ	อ  
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15  เมตร พื้นท่ี 
ไม	น�อยกว	า  35  ตารางเมตร   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี 13/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 40
ลําดับท่ี 1 

      

    

4. ประเภทค�าก�อสร.างท�อระบายน้ํา  ค.ส.ล. พร.อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนทางเข.าโรงเรียนท�าแร�วิทยา  
ฝV^งทิศตะวันตก 

จํานวน 846,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. พร�อมบ	อพัก 
โดยวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ  
Ø 0.40 เมตรจํานวน 264 ท	อน บ	อพักจํานวน 31 บ	อ  
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ไม	น�อยกว	า 561 ตารางเมตร  
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี 11/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 41
ลําดับท่ี 2 

      

    
5. ประเภทค�าก�อสร.างท�อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร.อมขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ซอยสถาพร 

จํานวน 470,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างท	อระบายนํ้า  ค.ส.ล. พร�อมบ	อพัก 
โดยวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ  
Ø 0.40 เมตรจํานวน 178 ท	อน บ	อพักจํานวน 21 บ	อ  
พร�อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 
ไม	น�อยกว	า 133 ตารางเมตร   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  16/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 12ลําดับ
ท่ี 3 

      

    
6. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล.ซอยกระจ�างแจ.งตอนบน จํานวน 57,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม	น�อยกว	า   
105  ตารางเมตร  ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
ท	าแร	  เลขท่ี  4/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 50  
ลําดับท่ี 23 

      



 
 

    
7. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา ค.
ส.ล.ถนนกระจ�างแจ.งตอนล�าง  (ซอย  2) 

จํานวน 177,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง  3.00  เมตร  ยาว  51  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
พื้นท่ี  ค.ส.ล. ไม	น�อยกว	า 153 ตารางเมตร  พร�อมวางท	อ
ระบายนํ้าค.ส.ล.  (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ Ø 0.40 เมตร 
จํานวน  47  ท	อน  บ	อพักจํานวน  6  บ	อ   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี 5/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 2  หน�าท่ี 12  ลําดับท่ี 4 

      

    
8. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ถนนสถาพร  (ซอย 1) 

จํานวน 403,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง 4.00  เมตร  ยาว 98  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม	น�อยกว	า 392 ตารางเมตร พร�อมวางท	อ
ระบายนํ้าค.ส.ส. (มอก. ช้ัน 3) ขนาดท	อ Ø 0.40 เมตร
จํานวน 90  ท	อน  บ	อพักจํานวน  11 บ	อ   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  15/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 42
ลําดับท่ี 1 

      

    
9. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ถนนเฟT^องฟู  3ตอนล�าง (ซอย 1) 

จํานวน 94,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง  3.00  เมตร  ยาว  28  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พื้นท่ี  ค.ส.ล.  ไม	น�อยกว	า 84 ตารางเมตร  พร�อมวางท	อ
ระบายนํ้า  ค.ส.ล.  (มอก.ช้ัน 3)  ขนาดท	อ Ø0.40 เมตร 
จํานวน 27 ท	อน บ	อพักจํานวน  3  บ	อ   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  14/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 43
ลําดับท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
10. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนชูเมืองตอนบน (ซอย 1) 

จํานวน 114,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร 
กว�าง 3.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม	น�อยกว	า 99 ตารางเมตร พร�อมวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล.   
(มอก.ช้ัน 3)  ขนาดท	อ  Ø  0.40  เมตร  จํานวน  27  ท	อน   
บ	อพักจํานวน  4  บ	อ  ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
ท	าแร	  เลขท่ี  9/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 46
ลําดับท่ี 7 

      

    
11. ประเภทค�าก�อสร.างถนน  ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ซอยหลังอนามัย (ซอย 1) 

จํานวน 104,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร 
กว�าง 3 เมตรยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล.  
ไม	น�อยกว	า 84 ตารางเมตร พร�อมวางท	อระบายนํ้า  
ค.ส.ล.  (มอก.ช้ัน 3) ขนาดท	อ Ø 0.40 เมตร จํานวน 27 ท	อน
บ	อพักจํานวน 4 บ	อ 
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี 12/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 47
ลําดับท่ี 8 

      

    
12. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล.พร.อมวางท�อระบายน้ํา 
ค.ส.ล. ถนนหลังตลาดสดเทศบาล 2 (ซอย 1) 

จํานวน 214,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 53 เมตร พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม	น�อยกว	า
212  ตารางเมตร  พร�อมวางท	อระบายนํ้า ค.ส.ล. (มอก. 
ช้ัน 3) ขนาดท	อ Ø 0.40 เมตร  จํานวน 45 ท	อน บ	อพัก
จํานวน 7 บ	อ 
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  8/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 48
ลําดับท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
13. ประเภทค�าก�อสร.างถนน ค.ส.ล. พร.อมวางท�อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.ถนนกระจ�างแจ.งตอนล�าง 

จํานวน 122,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างถนน  ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร
กว�าง 3.00 เมตร ยาว 36 เมตร  พื้นท่ี ค.ส.ล. ไม	น�อยกว	า   
102  ตารางเมตร  พร�อมวางท	อระบายนํ้า  ค.ส.ล.   
(มอก.ช้ัน 3) ขนาดท	อ  Ø 0.40  เมตร  จํานวน 33 ท	อน   
บ	อพักจํานวน 5 บ	อ   
ก	อสร�างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี 6/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป: 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 49  
ลําดับท่ี 19 

      

    
14. ประเภทค�าก�อสร.างรั้วศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท�าแร� 

จํานวน 363,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าก	อสร�างรั้ว ความยาวรั้วไม	น�อยกว	า 80 เมตร  
พร�อมประตูบานเล่ือนเหล็ก จํานวน 1 บาน ก	อสร�างตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลท	าแร	  เลขท่ี  17/2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 13ลําดับ
ท่ี 5 

      

    
15. ประเภทเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค�า K) จํานวน 144,520 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าชดเชยสัญญาแบบปรับค	าได� ตามหนังสือ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อม
แนวทางปฏิบัติในการกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ?สัญญา
แบบปรับราคาได� (ค	า K) คํานวณร�อยละ 4  ของโครงการ
ก	อสร�าง (3,613,000 X4/100) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน�าท่ี 13   
ลําดับท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการเกษตร 

 งานส�งเสริมการเกษตร รวม 22,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 22,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายโครงการปลูกหญ.าแฝก จํานวน 2,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินงานรณรงค?การปลูกหญ�าแฝก 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู	หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามหนังสือด	วนมากท่ี มท 0808.2/ว1798 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2552  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 21
ลําดับท่ี 1 

      

    
(2) ค�าใช.จ�ายตามโครงการส�งเสริมเกษตรอินทรีย@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการส	งเสริมเกษตรกรให�ลด
การใช�สารเคมีจากการเกษตร ส	งเสริมผลิตภัณฑ?เกษตรอินทรี
เพื่อเตรียมความพร�อมในการจัดต้ังศูนย?เรียนรู�เกษตรอินทรี
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 22
ลําดับท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานอนุรักษ@แหล�งนํ้าและป8าไม. รวม 5,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข.าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
(1) ค�าใช.จ�ายตามโครงการท.องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ@พ้ืนท่ี
สีเขียว 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าดําเนินการอนุรักษ?ฟefนฟูส่ิงแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  แหล	งท	องเท่ียวและปรับปรุงทัศนียภาพ
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว การจัดหาพันธุ?ไม�  รวมท้ังดําเนินการ
รณรงค? ปลูกต�นไม�เพื่อแก�ปPญหาลดโลกร�อน    
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 24
ลําดับท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานการพาณิชย@ 

 งานตลาดสด รวม 599,230 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 599,230 บาท 

   
ค�าใช.สอย รวม 399,230 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1)  ค�าจ.างเหมาทําความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาล
ตําบลท�าแร� 1 และตลาดสดเทศบาลตําบลท�าแร�  2 

จํานวน 288,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาทําความสะอาด
และดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลท	าแร	 1  และตลาดสด
เทศบาลตําบลท	าแร	 2ปฏิบัติงานทําความสะอาดและดูแล
ตลาดสดเทศบาล 1-2  ดูแลโต\ะ และแท	นปูน  การจัดระเบียบ
ตลาดท้ัง 2 แห	ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท
0808.2/31536  ลงวันท่ี19 มีนาคม 2561  เรื่องหลักเกณฑ?
และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	าย
ประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด	วนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว7120
ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2559 เรื่องหลักเกณฑ?การเบิกจ	ายเงิน
ค	าจ�างเหมาบริการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น (กองคลัง)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 56
ลําดับท่ี 1 

      

    
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ จํานวน 111,230 บาท 

      

  (1)  ค�าเช�าอาคารตลาดสดเทศบาล2 ตั้งไว.  
105,000 บาทเพื่อจ	ายเปนค	าเช	าอาคารตลาดสดเทศบาล 2
และต	อสัญญาเช	าอาคารตลาดสดเทศบาล 2  ซึ่งอยู	ในความ
ดูแลรับผิดชอบของกองคลัง คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือนตาม
ระเบียบระทรวงการคลังว	าด�วยการเบิกจ	ายในการบริหารงาน
ของส	วนราชการ พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท 0808.2/31536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561เรื่อง
หลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะค	าใช�สอย วัสดุ และ
ค	าสาธารณูปโภค (กองคลัง) 
(2)  ค�าเช�าท่ีดินกรมธนารักษ@  ตั้งไว.  2,400 บาท เพื่อเปน
ค	าเช	าท่ีดินกรมธนารักษ? ตามระเบียบระทรวงการคลังว	าด�วย
การเบิกจ	ายในการบริหารงานของส	วนราชการ พ.ศ.2553และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/31536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค	าใช�จ	าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ	ายประจําป:ในลักษณะ
ค	าใช�สอย วัสดุ และค	าสาธารณูปโภค (กองคลัง) 
 
 

      



 
 

(3)  ค�าเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 2   
ตั้งไว. 3,830 บาทเพื่อจ	ายเปน ค	าประกันอัคคีภัยตลาดสด
เทศบาล  2  (กองคลัง) 
เปนไปตามแผนพัฒนาองค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1  หน�าท่ี 56
ลําดับท่ี 2 
 

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 200,000 บาท 

      

  1. ประเภทค�าไฟฟJาตลาดสดเทศบาล 1  
ตั้งไว. 50,000 บาทเพื่อจ	ายเปนค	าไฟฟOาตลาดสด
เทศบาล  1  (กองคลัง) 
2. ประเภทค�าไฟฟJาตลาดสดเทศบาล 2   
ตั้งไว. 150,000 บาท  เพื่อจ	ายเปนค	าไฟฟOาตลาดสด
เทศบาล  2    (กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 งานโรงฆ�าสัตว@ รวม 1,618,850 บาท 

  งบบุคลากร รวม 318,850 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา) รวม 318,850 บาท 

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ.าง จํานวน 313,750 บาท 

        - เพื่อจ	ายเปนค	าจ�าง พนักงานจ�างตามภารกิจ คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว�  12  เดือน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ.าง จํานวน 5,100 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ�าง 
ตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค	าตอบแทนประจําป: คํานวณ 
ต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท 

   ค�าใช.สอย รวม 980,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให.ได.มาซ่ึงบริการ       

    
(1) ค�าจ.างเหมาบริการฆ�าสัตว@ และดูแลรักษาความสะอาด
โรงฆ�าสัตว@ เทศบาลตําบลท�าแร� 

จํานวน 960,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการจ�างเหมาบริการฆ	าสุกร 
โค กระบือและทําความสะอาดโรงฆ	าสัตว? (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อม)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 57
ลําดับท่ี 3  

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าซ	อมแซม  เครื่องคอมพิวเตอร? เครื่องตัดหญ�า
ตู�เย็น ฯลฯ หรือทรัพย?สินอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับงานโรงฆ	าสัตว?   
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าวัสดุ รวม 260,000 บาท 

   
วัสดุงานบ.านงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อไม�กวาด ไม�ถูพื้น นํ้ายาถูพื้น  
นํ้ายาล�างห�องนํ้ามีด ถังขยะ ฯลฯ  หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีจัดอยู	 
ในประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว  และเครื่องสุขภัณฑ? ให�กับ
โรงฆ	าสัตว?เทศบาลตําบลท	าแร	    (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน จํานวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  
นํ้ามันจารบี นํ้ากล่ัน นํ้ามันเครื่อง แก\สหุงต�ม ฯลฯ ให�กับ 
โรงฆ	าสัตว?เทศบาลตําบลท	าแร	 (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล�อม) 
 
 

      



 
 

   
วัสดุวิทยาศาสตร@หรือการแพทย@ จํานวน 10,000 บาท 

      
  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร? เช	น นํ้ายา สารเคม ี 

และอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานในโรงฆ	าสัตว?
เทศบาลตําบลท	าแร	  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 

      

   
วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 20,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต	งกายให�กับโรงฆ	าสัตว?
เทศบาลตําบลท	าแร	 เช	น เส้ือ กางเกง หมวก รองเท�า  
เส้ือกันฝน ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 

      

   ค�าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค�าไฟฟJา จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟOาในโรงฆ	าสัตว?  เทศบาลตําบล 
ท	าแร	  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 14,075,280 บาท 

  
งบกลาง รวม 14,075,280 บาท 

   
งบกลาง รวม 14,075,280 บาท 

   
ค�าชําระหนี้เงินต.น จํานวน 2,200,580 บาท 

      

  -  เพื่อชําระหน้ีเงินกู� สําหรับก	อสร�างโรงฆ	าสัตว?เทศบาล 
ตําบลท	าแร	 จํานวนเงิน   633,130 บาท ตามสัญญา
เลขท่ี 552/160/2551 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551  
ป:ท่ี 7 งวดท่ี 7 แยกเปน 
ต�นเงินท่ีต�องเสียดอกเบ้ีย630,953.46 บาท 
ต�นเงินท่ีไม	ต�องเสียดอกเบ้ีย      2,174.65 บาท 
         รวม         633,128.11 บาท 
-  เพื่อชําระหน้ีเงินกู�สําหรับก	อสร�างศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟPลท?ติก คอนกรีต จํานวน
ท้ังส้ิน 1,567,450 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี 541/149/2551 
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2551 ป:ท่ี 7  งวดท่ี 7 แยกเปน 
ต�นเงินท่ีต�องเสียดอกเบ้ีย1,318,273.67 บาท 
ต�นเงินท่ีไม	ต�องเสียดอกเบ้ีย      249,171.14 บาท 
รวม         1,567,444.81 บาท 

      

   
ค�าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 180,750 บาท 

      

  - เพื่อชําระหน้ีดอกเบ้ียเงินกู� สําหรับก	อสร�างโรงฆ	าสัตว?
เทศบาลตําบลท	าแร	 จํานวนเงิน  58,510 บาท ตามสัญญา
เลขท่ี 552/160/2551 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2551  
ป:ท่ี 7 งวดท่ี 7 
-  เพื่อชําระหน้ีดอกเบ้ียเงินกู� สําหรับก	อสร�างศูนย?พัฒนา 
เด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟPลท?ติกคอนกรีต   
จํานวนท้ังส้ิน 122,240 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี
541/149/2551ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2551  ป:ท่ี 7  
งวดท่ี 7 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,000 บาท 

      

  -  เพื่อส	งเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา 
ร�อยละห�า พร�อมกับหักค	าตอบแทนของพนักงานจ�าง  
ส	งเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม 2533 (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา จํานวน 200,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายช	วยเหลือเฉพาะการประปาซึ่งมีงบประมาณไม	
เพียงพอต	อการดําเนินงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 

      



 
 

   
เบ้ียยังชีพผู.สูงอายุ จํานวน 8,000,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบล 
ท	าแร	  คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  ตามหนังสือด	วนท่ีสุด
ท่ี มท.0891.3/ว 638  ลงวันท่ี  24  มีนาคม  2559   
(สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 15
ลําดับท่ี 1 

      

   
เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าเบ้ียความพิการให�คนพิการในเขตเทศบาล
ตําบลท	าแร	  คํานวณต้ังจ	ายไว� 12 เดือน  ตามหนังสือ 
ด	วนมาก  0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการจ	ายเบ้ียความพิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยหลักเกณฑ?การจ	ายเงินเบ้ีย 
ความพิการให�คนพิการขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น  
พ.ศ.2553 (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559  (สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 16
ลําดับท่ี 2 

      

   
เบ้ียยังชีพผู.ป8วยเอดส@ จํานวน 42,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเบ้ียยังชีพให�แก	ผู�ปQวยเอดส?ในเขตเทศบาลตําบล 
ท	าแร	 รายละ 500 บาท คํานวณต้ังจ	ายไว�  12  เดือน 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16การดําเนินงานให�ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการจ	ายเงินสงเคราะห?
เพื่อการยังชีพขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2548(
สํานักปลัดเทศบาล)  
เปนไปตามแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส	วนท�องถิ่นส่ีป:  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หน�าท่ี 16
ลําดับท่ี 3 

      

   
สํารองจ�าย จํานวน 50,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายในกรณีท่ีไม	สามารถคาดการณ?ไว�ล	วงหน�าได�    
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
รายจ�ายตามข.อผูกพัน       

    
1. เงินสมทบเข.ากองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติสาขาพ้ืนท่ี (สกลนคร) 

จํานวน 145,060 บาท 

      

  - เพื่อส	งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห	งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห	งชาติ พ.ศ.2547
มาตรา 47 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห	งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ?เพื่อสนับสนุนให�องค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่นหรือเทศบาลดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นท่ีโดย
สมทบเงินไม	น�อยกว	าร�อยละ 50  ของค	าบริการสาธารณสุข 
ท่ีได�รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห	งชาติ และ 
หนังสือส่ังการกรมส	งเสริมการปกครองท�องถิ่น ด	วนท่ีสุด  
ท่ี มท0891.3/ว2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552   
เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หนังสือ 
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ท่ี มท 0891.3/ว1514  
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 หนังสือกรมส	งเสริม 
การปกครองท�องถิ่น ด	วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1202  
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ	ายประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2558 และ 
ให�ใช�ข�อมูลจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร? 
(6,447)(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
2. เงินค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 61,290 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห	งประเทศไทย
ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.2562  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยรายจ	ายขององค?กรปกครอง 
ส	วนท�องถิ่นเกี่ยวกับค	าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555   
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
3. เงินค�าใช.จ�ายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท 

      

  - เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในกิจการโดยจ	ายเปนค	าจัดหาอุปกรณ? 
ในส่ิงท่ีประชาชนได�รับประโยชน?โดยตรงได�แก	 การจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�เกี่ยวกับกิจการจราจร เช	น วิทยุส่ือสาร
ประจําตัว  เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเส�น
จราจร สีทา และตีเส�น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด	วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 
ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
4. เงินช�วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยพิเศษ กรณีพนักงานส	วนท�องถิ่น  
ผู�รับบํานาญ ลูกจ�าง และพนักงานจ�างเทศบาลตําบลท	าแร	  
ถึงแก	ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยการ
กําหนดให�เงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเปนรายจ	ายท่ีองค?กร
ปกครองส	วนท�องถิ่นจ	ายได� พ.ศ.2559 พระรากฤษฎีกา  
การจ	ายเงินเดือน เงินป: บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ  
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2537 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0312/ว 1095 ลงวันท่ี
27 กันยายน 2525 เรื่องการจ	ายเงินเดือนและเงินช	วยพิเศษ 
ในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแต	ความตาย (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

    
5. เงินค�าชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนค	าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของศูนย?จัดการ 
ขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท	าแร	 และตลาดสดเทศบาล
ตําบลท	าแร	 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข.าราชการส�วนท.องถ่ิน (กบท.) จํานวน 774,500 บาท 

      

  - เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข�าราชการส	วน
ท�องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยกองทุน 
บําเหน็จบํานาญข�าราชการส	วนท�องถิ่น ในอัตราร�อยละ 2 
ของงบประมาณรายรับไม	รวมเงินอุดหนุน เงินกู� ตามหนังสือ 
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส	วนท�องถิ่น 
ท่ี มท 0808.5/ว33 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

      

   
เงินช�วยพิเศษผู.รับบํานาญ จํานวน 36,100 บาท 

      

  - เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยค	าครองชีพผู�รับบํานาญ (ตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส	วนท�องถิ่น  
กรมส	งเสริมการปกครองท�องถิน่ ด	วน ท่ี มท 0808.5/   
ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558เรื่อง ส	งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข�าราชการส	วนท�องถิ่นประจําป:งบประมาณ
พ.ศ.2558)  (สํานักปลัดเทศบาล) 

      

 


