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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 14,370,540บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 8,888,040บาท
1. งบบุคลากร
รวม 6,380,720บาท
1.หมวดเงินเดือน
รวม 6,380,720 บาท
1.1หมวดเงินเดือน (ฝ9ายการเมือง)ตั้งไว0 2,758,320 บาท
1.1.1
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกตั้งไว0725,760บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี คํานวณตั้งจายไว12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
1.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว0 180,000บาท เพื่อ
จายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุง
อัตราเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง คํานวณตั้งจายไว12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.1.3ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว0 180,000บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินคาตอบแทน
พิเศษ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.1.4ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว0207,360 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุง
อัตราเงินคาตอบแทนเลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คํานวณ ตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว01,465,200 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน
190,080 บาท คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงิ น ปรั บ ปรุ งอั ตราเงิ น คาตอบแทนรอง
ประธานสภาเทศบาล จํานวน155,520 บาท และคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตรา
เงิ น คาตอบแทนสมาชิ ก สภาเทศบาล จํ า นวน 1,119,600 บาท คํ า นวณตั้ ง จายไว 12 เดื อ น (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)

1.2 หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา) ตั้งไว03,622,400บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 2,503,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว12เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.2.2ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 306,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (ตรวจสอบภายใน)
1.2.3ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว0 24,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานเทศบาลสามัญ คํานวณตั้งจายไว 12เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)
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1.2.4 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 168,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัดคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) (สํานักปลัดเทศบาล)
1.2.5 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว0 84,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทน
พิเศษตําแหนงปลัดเทศบาล คํานวณตั้งจายไว 12เดือน ตามนัยมาตรา 4 แหง พ.ร.ฎ. การไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงบริหารซึ่งไมใชขาราชการ พ.ศ.2538 ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ.
เรื่องหลักเกณฑFและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ขอ 27 กําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของพนักงาน พนักงานสวนทองถิ่น โดยใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม (สํานักปลัดเทศบาล)
1.2.6ประเภทคาจ0างลูกจ0างประจํา ตั้งไว0211,000 บาทเพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา และ
เงินปรับปรุงคาจางประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.2.7ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 326,400 บาทเพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน

รวม 2,407,820บาท
รวม
187,400บาท

1.1 ประเภทคาตอบแทนผู0ปฎิบัติราชการอันเป4นประโยชนDแกองคDกรปกครองสวนท0องถิ่นตั้งไว0
40,000 บาท แยกเป4น
(1) ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้ง ตั้งไว0 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555คณะกรรมการสอบวินัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคFกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดวยการจายสมนาคุ ณกรรมการสอบสวนทางวินั ย
ขาราชการ พ.ศ.2536คาตอบแทนการตรวจรายงานการประชุมสมั ยสามั ญ/สมัย วิส ามั ญ/การแปรรางเทศ
บัญญั ติงบประมาณรายจายประจํ าป7 ในแตละสมั ยประชุ มของคณะกรรมการฯ ที่ส ภาเทศบาลแตงตั้งตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิ น เดื อ น เงิ น คาตอบแทน และประโยชนF ต อนแทนอยางอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2554 และคาตอบแทนอื่ น ๆ สํ า หรั บ ผู ปฏิ บั ติ ร าชการอั น เปนประโยชนF แกองคF กรปกครองสวนทองถิ่ น ที่
ระเบียบกฎหมายกําหนดใหเบิกจายได (สํานักปลัดเทศบาล)
(2) ประเภทคาใช0จายในการจ0างนักเรียน/นักศึกษา ตั้งไว020,000บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจางนักเรียน/นักศึกษา สํารวจขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรF วัตถุประสงคFเพื่อการปรับปรุง
ทะเบียนราษฎรF ใหไดขอมูลที่เปนจริงและสมบูรณF เชน การตรวจสอบขอมูลบุคคลในครัวเรือนฯลฯและเพื่อ
สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดมีรายไดจากการทํางานเพื่อแบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครองตามหนังสือ
จังหวัดสกลนคร ที่ สน 0028/ว04356 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557เรื่องขอความรวมมือจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานชวงปMดภาคเรียน (สํานักปลัดเทศบาล)
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1.2 ประเภทคาเชาบ0านตั้งไว0 107,400 บาทเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2548และแกไขเพิ่มเติม คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได0 (สํานักปลัดเทศบาล)
1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 40,000บาทเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541และแกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได0แยกเป4น
- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
- หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท

2.หมวดคาใช0สอย

รวม 1,406,920 บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 406,200 บาทแยกเป4น
(1) คาจ0างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงานตั้งไว0 192,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาทําความสะอาด สํานักงานเทศบาลตําบลทาแร สํานักทะเบียน
ทองถิ่ น เทศบาลตํา บลทาแร และหองประชุมสภาเทศบาลตํ าบลทาแร ปฏิ บัติ งานในการควบคุ มดู แลการ
ทําความสะอาดภายในสํานักงาน ใหสะอาดสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย จัดทําทะเบียนคุมการขออนุญาตใช
หองประชุมจัดบริการอาหารระหวางการประชุม ชวยเหลือดูแลความเรียบรอยของระบบตางๆ (สํานักปลัด
เทศบาล)
(2) คาจ0 า งเหมาทํ า ความสะอาดภายนอกอาคารสํ า นั ก งานและสวนหยอม
หน0าสํานักงาน ตั้งไว0 96,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาทําความสะอาดภายนอก
อาคารสํา นักงานและสวนหยอมหนาสํานั กงาน ปฏิ บัติงานในการดูแลการทํ าความสะอาดภายนอกอาคาร
สํ า นั ก งาน รวมทั้ ง บริ เ วณสิ่ ง แวดลอมของสํ า นั ก งานในสะอาดสวยงามเปนระเบี ย บเรี ย บรอย (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
(3) คาจ0างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตั้งไว0 96,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรั พ ยF สิ น ของทางราชการ และความเรี ย บรอยในบริ เ วณสถานที่ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลทาแร (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
(4) คาล0างอัดขยายรูปถายกิจกรรมตางๆตั้งไว0 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาลาง
อัดขยายรูปถายกิจกรรมตางๆ ตลอดทั้งจัดพิมพF วุฒิบัตรตางๆ การเขาเลมหรือปกเอกสารตางๆ จัดทําปOายชื่ อ
ประจําตัว การเชาเครื่องถายเอกสารประจําสํานักงานและการจางเหมาบริการในกิจกรรมของเทศบาลเชน จาง
เหมา จัดทําปOาย ฯลฯ
- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 5,000 บาท
- หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1,000 บาท
(5) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0 16,200 บาทเพื่อจายเปนการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดใหมีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)
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2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว0 60,000 บาทดังนี้
(1) คารับรองในการต0อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว0 50,000 บาทเพื่อจาย
เปนคาอาหาร คาเครื่ อ งดื่ ม คาของขวั ญ คาพิ ม พF เ อกสาร คาใชจายเกี่ ย วเนื่ อ งในการเลี้ ย งรั บ รองรวมทั้ ง
ดําเนินการและคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิ ก จายเงิ น คารั บ รองหรื อ คาเลี้ ย งรั บ รองขององคF ก รปกครองสวนทองถิ่ น (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
(2) คารั บ รองหรื อ คาเลี้ ย งรั บ รอง ตั้ ง ไว0 10,000บาท เพื่ อ จายเปนคาอาหาร
เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองหรือ
การเลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาเทศบาลหรื อคณะกรรมการหรื อ คณะอนุ กรรมการที่ ไ ดรั บ แตงตั้ ง ตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคFกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคFกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคFกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึง
ผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)
2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว0
710,000 บาท แยกเป4น
(1) คาใช0 จ ายในการเดิ น ทางไปราชการในและนอกราชอาณาจั ก ร ตั้ ง ไว0
130,000บาทเพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
จําเปนในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นผูชวยผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง หรือบุคคลที่
เกี่ยวของอันเปนภารกิจที่เกี่ยวของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(สํานักปลัดเทศบาล)แยกเป4น
- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 120,000 บาท
- หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 10,000 บาท
(2) รายจายในการปJ องกัน และบรรเทาความเดือดร0 อนของประชาชน ตั้งไว0
50,000บาทเพี่อเปนคาใชจายในการปOองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆเชน
การปOองกันและแกไขปPญหาอุทกภัย น้ําปQาไหลหลาก ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบกําหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องคFกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)
(3)รายจายตามโครงการวันเทศบาล ตั้งไว0 15,000บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
จั ด งานวั น เทศบาล 24 เมษายน 2561วั ต ถุ ป ระสงคF เ พื่ อ ใหผู บริ ห าร ผู ชวยผู บริ ห าร สมาชิ กสภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจางพนักงานจางของเทศบาล ตลอดจนประชาชน ไดจัดกิจกรรมรวมกัน ประกอบกับเปนการ
ระลึกถึงวันกอตั้งเทศบาลทั่วประเทศ (สํานักปลัดเทศบาล)
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(4) รายจายคาชดใช0คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว0 35,000 บาทเพื่อ
จายเปนคาประกั น ความเสี ย หายสํ า หรั บ ผู ประสบภั ย จากรถของเทศบาล ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ มครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม
2554 เรื่อง การสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถขององคFกรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความ
เสียหาย (สํานักปลัดเทศบาล)
(5) รายจายตามโครงการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาท0 องถิ่ นหรื อผู0 บริ หารท0 องถิ่ นตั้ งไว0
400,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคFกรปกครองสวนทองถิ่น และ
คาใชจายสํ า หรั บ หนวยเลื อกตั้ ง/ที่ นับ คะแนนคาวั ส ดุ / อุ ป กรณF เ กี่ ย วกั บ การเลื อกตั้ ง และคาใชจายอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วของตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวั น ที่ 2 ตุล าคม 2556และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 (สํานักปลัดเทศบาล)
(6) รายจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยูหัว
มหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศDตลอดจนผู0แทนพระองคD ตั้งไว0 50,000 บาทเพื่อจายเปนการเตรียมการรับ-สงเสด็จพระบรมวงศานุวงศF
หรือผูแทนพระองคF และเพื่อจายเปนคายานพาหนะ คาอาหาร เพื่อนํามวลชนเขารวมกิจกรรม ตลอดจน คา
จัดเตรียมอุปกรณFเทิดพระเกียรติ เชน ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณFฯลฯ(สํานักปลัดเทศบาล)
(7)คาใช0จ ายในการฝMก อบรม/สั มมนา /ศึ กษาดูงาน เพื่อเพิ่มทั กษาและพัฒนา
บุคลากรตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรูและไดศึกษากฎระเบียบ และขอบังคับใหมของ
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหแก ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมทั้งไดไปศึกษาดูงานที่หนวยงานอื่น ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
(8) โครงการปลูกจิตสํานึกสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองท0องถิ่น ตั้งไว0
10,000 บาทเพื่อเปนคาใชจายในโครงการปลูกจิตสํานึกสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองทองถิ่นเพื่อใหผู
ที่ไดรับการเลือกตั้งตระหนักถึงผลแหงการทุจริตไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อเปนการ
ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคFกรปกครองสวนทองถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)
2.4ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 230,720บาทแยกเป4น
(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสินของเทศบาล ตั้งไว0 152,000บาทเพื่อ
จายเปนคาซอมแซมรถยนตFดับเบิ้ลแค็บ เครื่องคอมพิวเตอรF วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศสํานักงาน เครื่องตัด
หญาฯลฯ และทรัพยFสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล และหนวยตรวจสอบภายใน แยก
เปน
- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
- หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2,000 บาท
(2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมแก0ไขระบบคอมพิวเตอรDและระบบสื่อสารข0อมูลงาน
ทะเบียนราษฎรD ตั้งไว0 78,720 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดูแลระบบสื่อสาร และบํารุงรักษา เครื่องพิมพF
Line PrinterของงานทะเบียนราษฎรF ระยะเวลา 1ป7(สํานักปลัดเทศบาล)
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3.หมวดคาวัสดุ

รวม 213,000 บาท

3.1ประเภทวั สดุ สํ านั กงาน ตั้ งไว0 103,000บาท เพื่ อจายเปนคาวั สดุ ในการปฏิ บั ติ งาน เชน
กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ธงตราสัญญาลักษณF ธงชาติไทยฯลฯ และวัสดุอุปกรณFหรือ
สิ่งพิมพFอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
- หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 3,000 บาท
3.2 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 20,000บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแกวน้ํา
จานรอง แกวกาแฟ ถวยชาม จาน ชอนสอมน้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผาปูโต\ะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูใน
ประเภทวั ส ดุ ง านบานงานครั ว และเครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑF ( ใชในงานปO อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ) (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
3.3ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 10,000บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนตF
ยางรถยนตF กระจกมองขาง หลอดไฟหนา ไฟทาย หรือวัสดุอุปกรณFอื่นๆ ที่จําเปนใชเกี่ยวกับการใชงาน
เกี่ยวกับรถยนตFที่อยูในความรับผิดชอบ (สํานักปลัดเทศบาล)
3.4ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตั้งไว0 40,000บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง เปนตน สําหรับรถยนตFแบบดับเบิ้ลแค\บและเครื่องตัดหญาที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล(สํานักปลัดเทศบาล)
3.5ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณFบันทึกขอมูล ตลับ
ผงหมึก เครื่องอานและบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ผาพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับเครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF
กระดาษตอเนื่อง และวัสดุอื่นที่จําเปนจะตองใชรวมกับคอมพิวเตอรF (สํานักปลัดเทศบาล)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 600,000บาท

4.1 ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 540,000บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟOาบริเวณสํานักงาน
เทศบาล ประกอบดวยอาคารสํ า นั ก งาน โรงเก็ บ รถยนตF สํ า นั ก ทะเบี ย นทองถิ่ น อาคารพั ส ดุ (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
4.2ประเภทคาบริก ารโทรศัพทD ตั้ งไว0 60,000 บาท เพื่ อจายเปนคาใชบริ การโทรศั พทF
จํานวน 7 หมายเลข ไดแก 0-4275-1003, 0-4275-1213, 0-4275-1333,0-4275-1440,0-4275-1439, 04274-1430 และ 042-741133หรือหมายเลขที่จะขอติดตั้งเพิ่มเติมใหม เชน โทรศัพทFติดตามตัว,โทรศัพทF
ประจําที่เปนตนและคูสายของงานทะเบียนราษฎรF (สํานักปลัดเทศบาล)

3.งบลงทุน
1. หมวดครุภัณฑD

รวม 100,000บาท
รวม 100,000บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑDสํานักงาน ตั้งไว0 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1. งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม 1,903,000บาท
รวม 1,512,000บาท
รวม 1,512,000บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 966,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนงตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 504,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิ จ และเงิ นปรั บปรุงคาตอบแทนประจํ าป7 คํา นวณตั้งจายไว 12 เดื อน
(กองวิชาการและแผนงาน)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน

รวม 391,000บาท
รวม

46,000บาท

1.1 ประเภทคาเชาบ0าน ตั้งไว0 36,000 บาทเพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
1.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
คาบํารุงการศึกษาคาเลาเรียน สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิสําหรับชวยเหลือตามระเบียบฯ
(กองวิชาการและแผนงาน)

2. หมวดคาใช0สอย

รวม 190,000บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการตั้งไว0 95,000 บาทแยกเป4น
(1) คาจ0างเหมาบริการตางๆ ตั้งไว0 80,000 บาทเพื่อจายเปนคาจางเหมาในการ
ถายเอกสารตางๆ พรอมเขาเลมหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทําเทศบัญญัติ แผนยุทธศาสตรFการ
พัฒนา แผนพัฒนาสามป7 แผนการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ คาลางอัดขยายรูปภาพ
กิจกรรมตางๆ คาจัดทําวารสาร คาจัดทําแผนพับสิ่งพิมพFอื่น คาโฆษณาประชาสัมพันธF ดวยสื่ออื่นๆ เชน
สปอรFตโฆษณา โทรทัศนF วีดีทัศนF (กองวิชาการและแผนงาน)
(2) คารับวารสาร ตั้งไว0 10,000 บาทเพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพFรายวัน หนังสือพิมพF
รายสัปดาหF คูมือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
(3) คาเชาบริการพื้นที่ทําเว็บไซตD ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อเปนคาเชาบริการพื้นที่สําหรับ
ทําเว็บไซตF ไมนอยกวา 300 MB และคาจดโดเมนรายป7 ใชสําหรับจัดทําเว็บไซตFเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลทาแร(กองวิชาการและแผนงาน)
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2.2 รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว0
75,000 บาทแยกเป4น
(1) คาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิ เ ศษ คาธรรมเนี ยมในการใชสนามบิ น คาทะเบี ย นตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ของพนั กงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานจาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2555 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2555(กองวิชาการและแผนงาน)
(2) โครงการประชุมประชาคมท0องถิ่น ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานในการประชุมประชาคมทองถิ่นประจําป7 พ.ศ.2561เชนคาวัสดุอุปกรณFในการอบรม คาจัด
สถานที่ คาอาหาร คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
(3) โครงการอบรมให0ความรู0เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข0อมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2550 ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ขอมู ลขาวสารของราชการ พ.ศ.2550 เชนคาวั สดุอุปกรณF ในการอบรม คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาน้ํ าดื่ ม
น้ําแข็ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยFสิน เชน เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องปริ้นเตอรFเครื่องสํารองไฟ กลองถายรูปฯลฯ
หรือทรัพยFสินอื่นๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

3. หมวดคาวัสดุ

รวม 55,000บาท

3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว0 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุใชในการปฏิบัติงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดนัมเบอรF
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว แฟOมแข็ง แฟOมออน และสิ่งพิมพFอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (กอง
วิชาการและแผนงาน)
3.2 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาฟMลFม พูกันและ
สี ผา กระดาษเขียนโปสเตอรF เมมโมรี่การFด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ลาง อัด ขยายภาพและวัสดุที่จําเปนใน
การเผยแพรประชาสัมพันธF ขอมูล ขาวสาร/กิจกรรมของเทศบาลตําบลทาแร ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
3.3 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเพื่อจายเปน
คาจัดซื้ออุปกรณFบันทึกขอมูล เมาสF ตลับผงหมึก เครื่องอานและบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ผาพิมพFหรือ
แถบพิ ม พF สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พF ค อมพิ ว เตอรF กระดาษตอเนื่ อ ง และวั ส ดุ อื่ น ที่ จํ า เปนจะตองใชรวมกั บ
คอมพิวเตอรF(กองวิชาการและแผนงาน)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 100,000บาท

4.1 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว0 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรFเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ (กองวิชาการและแผนงาน)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
1.งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา)

รวม 3,579,500 บาท
รวม 3,072,000 บาท
รวม 3,072,000 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 2,390,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองคลัง)
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองคลัง คํานวณตั้งจายไว 12 เดือนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)(กองคลัง)
1.3 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 616,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองคลัง)
1.4 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว0 24,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
ใหพนักงานจางตามภารกิจ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองคลัง)

2. งบดําเนินการ
1. หมวดคาตอบแทน

รวม 507,500บาท
รวม 107,000 บาท

1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว0 10,000 บาทเพื่อจายเปน
เงินคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
กองคลัง ตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร ตามหลักเกณฑFที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองคลัง)
1.2 ประเภทคาเชาบ0าน ตั้งไว0 72,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข
เพิ่มเติม คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองคลัง)
1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 25,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือ
คาบํารุงการศึกษา คาเลาเรียน สําหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิสําหรับ
ชวยเหลือตามระเบียบฯ (กองคลัง)

2. หมวดคาใช0สอย

รวม 170,500 บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 25,500 บาท แยกเป4น
(1) คาจ0างให0บุคคลรับจ0างทําการอยางใดอยางหนึ่ง ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาจางใหบุคคลรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ที่เกี่ยวของกับงานคลังเชน คาแรงในการซอมแซม
ทรัพยFสิน หรือคาถายเอกสาร คาเย็บปกเขาเลมหรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และคาแรง
ในการสํารวจเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและงานจัดเก็บรายได (กองคลัง)
(2) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0 5,500 บาทเพื่อจายเปนการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดใหมีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
(กองคลัง)
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2.2 รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว0
125,000 บาท แยกเป4น
(1) คาใช0 จ ายในการเดิ น ทางไปราชการในและนอกราชอาณาจั ก ร ตั้ ง ไว0
120,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียม
ในการใชสนามและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบกําหนดไวของ
พนักงาน ลูกจาง พนักงานจางที่สังกัดกองคลัง (กองคลัง)
(2) คาใช0จายโครงการประชาสัมพันธDสร0างความเข0าใจให0กับผู0เสียภาษี ตั้งไว0
5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจั ดทําปO ายประชาสัมพันธF แผนพั บ รวมถึงเอกสารตางๆ และ
คาใชจายอื่นอันเกี่ยวของกับโครงการสําหรับการประชาสัมพันธFสรางความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับเงินที่
ชําระภาษีเทศบาลนําไปใชจายอยางไร รวมทั้งการประชาสัมพันธFขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวกับงานเรงรัดภาษี
หรืองานจัดเก็บรายไดอื่นๆ (กองคลัง)
2.3 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาซอมแซมรถยนตF รถจักรยานยนตF เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องพิมพFดีด เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ หรือ
ทรัพยFสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)

3. หมวดคาวัสดุ

รวม 215,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุใชในการปฏิบัติงานคลังเชน
กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว หมึกเครื่องถายเอกสาร ดินสอ สมุดนัมเบอรF ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว
แฟOม และสิ่งพิมพFอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองคลัง)
3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว0 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นอื่น ๆ เชน น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง สําหรับรถซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
(กองคลัง)
3.3 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผน CD,
DVD ตลับหมึก แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพFหรือแถบพิมพF กระดาษตอเนื่อง และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเปนจะตองใชรวมกับคอมพิวเตอรF ฯลฯ (กองคลัง)
3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนตFและรถจักรยานยนตF หมอแบตตารี่ หลอดไฟ กระจกติดรถและอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการใชงานของยานพาหนะซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 15,000 บาท

4.1 ประเภทคาไปรษณียD ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดสงหนังสือของทาง
ราชการทางไปรษณียF คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตราไปรษณียF เพื่อใชในการจัดสงหนังสือหรือเอกสารตางๆ
ของทุกกองงานในเทศบาลตําบลทาแร (กองคลัง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,703,300บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม 2,688,300บาท
1. งบบุคลากร
รวม648,000บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)
รวม 648,000บาท
1.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 594,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาตอบแทนพนั ก งานจางตามภารกิ จ และเงิ น ปรั บ ปรุ งคาตอบแทนประจํ า ป7 คํ า นวณตั้ ง จายไว 12 เดื อ น
(สํานักปลัดเทศบาล)
1.2ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 54,000 บาทเพื่อจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว
12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 1,930,300 บาท
รวม 1,610,300 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 1,372,800 บาท แยกเป4น
(1) คาจ0างเหมางานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล ตั้งไว0
576,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาเพิ่มประสิทธิภาพงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทําหนาที่เปนพนักงานประจํารถดับเพลิงชวยเหลือในการดับเพลิงประจํารถบรรทุกน้ําชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (สํานักปลัดเทศบาล)
(2) คาจ0างเหมาบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร0อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยDสิน ตั้งไว0 796,800บาทเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการประชาชนเพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยFสินบริเวณสถานที่ราชการ ทําหนาที่ตรวจความเปนระเบียบ
เรียบรอย จัดระเบียบหาบเร แผงลอย และอํานวยความสะดวก ดานการจราจร ในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1
และตลาดสดเทศบาล 2 ของเทศบาลตําบลทาแร (สํานักปลัดเทศบาล)
1.2 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว0
87,500 บาท แยกเป4น
(1)รายจายตามโครงการฝMกอบรมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป4นฐาน ตั้งไว05,000บาท เพื่อใหหมูบาน/ชุมชน มีการเตรียมความพรอมในการปOองกันอัคคีภัย และออก
ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล)
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(2)รายจายตามโครงการวันรณรงคDตอต0านยาเสพติดตั้งไว0 30,000 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงคFเพื่อรณรงคFใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติดและตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญองคFการสหประชาชาติ
เมื่ อเดื อนมิ ถุน ายน 2530 ไดกํ า หนดใหวั น ที่ 26 มิ ถุน ายน ของทุ กป7 เ ปนวั น ตอตานยาเสพติ ดโลก (สํ า นั ก
ปลัดเทศบาล)
(3) รายจายตามโครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงตั้งไว0
20,000บาท เพื่อใหพนักงานดับเพลิงไดทบทวนความรูที่ไดอบรมมา และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ใน
กรณีเกิดเหตุอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย(สํานักปลัดเทศบาล)
(4)รายจายตามโครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอบรมอาชีพให0กับผู0ผานการ
ฝMกอบรมบําบัดฟUVนฟูผู0เกี่ยวข0องกับยาเสพติด ตั้งไว0 32,500 บาทเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและอบรมอาชีพใหกับผูผานการฝdกอบรมบําบัดฟefนฟูผูเกี่ยวของกับยาเสพติดวัตถุประสงคFเปนการ
ชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ตําบล
ทาแร และเปนการสงเสริมอาชีพใหกับผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ในพื้นที่ตําบลทาแร และเพื่อเปนการลดสถาน
กรณีปPญหายาเสพติดที่เปนปPญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ใหเปนรูปธรรม นําไปสูการลดปPญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดระดับหมูบาน/ชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล)
1.3ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 150,000 บาท
(1)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสินของเทศบาล ตั้งไว0 150,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาซอมแซมรถยนตF รถยนตFดับเพลิง รถยนตFไซเรน และวิทยุสื่อสารฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

2. หมวดคาวัสดุ

รวม

310,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 170,000บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่
รถยนตF ยางรถยนตF กระจกมองขาง หลอดไฟหนา ไฟทาย หรือวัสดุ อุปกรณF อื่นๆ ที่ จําเปนใชเกี่ยวกับการใชงาน
เกี่ยวกับรถยนตFที่อยูในความรับผิดชอบ (สํานักปลัดเทศบาล)
2.2ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตั้งไว0 120,000บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง เปนตน สําหรับรถยนตFที่อยูในความรับผิดชอบ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
2.3 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว020,000 บาท เพื่อจายเปนคาเติมน้ํายาเคมีดับเพลิงและ
จัดซื้อถังเคมีดับเพลิงเพิ่มเติม (สํานักปลัดเทศบาล)

3. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม

10,000บาท

3.1 ประเภทคาไฟฟJ า ตั้งไว0 10,000บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟO าศู นยF อาสาสมั คร
ปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝQายพลเรือนเทศบาลตําบลทาแร (สํานักปลัดเทศบาล)

3. งบลงทุน
รวม 80,000บาท
1. หมวดคาครุภัณฑD

รวม80,000 บาท

1.1 ประเภทคาครุภัณฑDเครื่องดับเพลิง ตั้งไว0 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายยาง
ดับเพลิงสายดูดน้ําดับเพลิงแบบตัวหนอน และหัวฉีด Fox ปรับฝอย/หัวฉีดลําตรง สําหรับฉีดน้ําดับเพลิงประจํารถยนตF
ดับเพลิงในงานปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัดเทศบาล)
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4. งบเงินอุดหนุน
1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ แยกเป4น
(1) อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมปJองกันและแก0ไขปWญหายาเสพติดตั้ง
ไว0 30,000 บาทเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนทาแรวิทยาในการจัดกิจกรรมปOองกันและแกไขปPญหายาเสพ
ติด เพื่ อแกไขปPญ หายาเสพติ ดในกลุ มเสี่ ย งที่ เปนเด็ กและเยาวชนในสถานศึกษา (หนั งสื อกรมสงเสริ มการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันที่1 กรกฎาคม 2557 และ หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 136 ลงวันที่15 มกราคม 2559) (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 15,000 บาท
รวม 15,000 บาท
รวม 15,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว0 15,000 บาท
(1)โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการเสริมสร0างความปรองดองสมานฉันทD
ระดับท0องถิ่นในชุมชน ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนใหเกิดความรัก
ความสามั คคี ป รองดองสมานฉั น ทF ในชุ มชนอยางยั่ งยื น (ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป7
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 8,738,800 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม4,033,900 บาท
1.งบบุคลากร
รวม 3,084,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน(ฝ9ายประจํา)
รวม 3,084,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 1,522,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่องกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)
1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว0 880,500 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนของ
ครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)
1.4 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตําแหนง ผู0ชวยครูผู0ดูแลเด็ก ตั้งไว0
135,500บาทเพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กที่ไดรับเงินอุดหนุน
จากกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่ น คํ า นวณไว 12 เดื อน และเทศบาลจายสมทบเพิ่ มในสวนที่ ไดรั บ
คาตอบแทนสูงกวาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)
1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้ งไว0 24,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน คาครองชี พชั่ วคราว
ใหพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)
1.6 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างทั่วไป ตั้งไว0 432,000 บาทเพื่อจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)
1.7 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว0 48,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางทั่ว ไป ตําแหนงผูดู แลเด็กคํานวณตั้ งจายไว 12 เดือน ตามหนังสื อกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)
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2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน

รวม
รวม

934,900 บาท
57,900 บาท

1.1 ประเภทคาเชาบ0าน ตั้งไว0 28,800 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบกําหนด สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)
1.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 29,100 บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ
ในการชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกําหนด และตั้งตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559(กอง
การศึกษา)

2. หมวดคาใช0สอย

รวม637,000 บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 500,000 บาท แยกเป4น
(1) คาจ0างเหมาทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตํ า บลทาแร และศู น ยD ส งเสริ ม อาชี พ และสร0 า งรายได0 ชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลทาแร ตั้ ง ไว0
288,000 บาทเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยF
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลทาแร และศู น ยF ส งเสริ ม อาชี พ และสรางรายไดชุ ม ชนเทศบาลตํ า บลทาแร
ปฏิบัติงานในการดูแลทําความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร และ
ศูนยFสงเสริมอาชีพและสรางรายไดชุมชนเทศบาลตําบลทาแรรวมทั้งทําความสะอาดวัสดุอุปกรณFตางๆ ภายใน
อาคาร ตลอดจนดูแลรักษาสวนหยอมของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร และศูนยFสงเสริมอาชีพและ
สรางรายไดชุมชนเทศบาลตําบลทาแรใหสวยงามอยูเสมอ (กองการศึกษา)
(2) คาจ0างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ของศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร
ตั้ ง ไว0 96,000 บาท เพื่ อ จายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาปฏิ บั ติ ง านธุ ร การ การเงิ น และพั ส ดุ
ของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร ปฏิบัติงานธุรการ ของศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร
ใหเปนไปตามระเบี ยบและหนั งสื อสั่ งการตางๆ ของกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(กองการศึกษา)
(3)คาจ0 างเหมาบริ การรั กษาความปลอดภั ยในสถานที่ ราชการ ตั้ งไว0 96,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรั พยF สิ น ของทางราชการ และความเรี ย บรอยในบริ เ วณสถานที่ ศูน ยFพัฒ นาเด็ กเล็ กเทศบาลตํ า บลทาแร
ศูนยFสงเสริมอาชีพและสรางรายไดชุมชนเทศบาลตําบลทาแร และศูนยFพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุตําบลทาแร (กองการศึกษา)
(4)คาจ0างเหมาบริการตางๆ ตั้งไว020,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร แผน
ปลิว จุลสาร จดหมายขาว คาจางทําปก–เขาเลมหนังสือ คาจางทํากิจการตางๆของกองการศึกษา คาจางเหมา
พาหนะนํามวลชนและนักเรียนนักศึกษาในเขตรับผิดชอบเขารวมโครงการหรืองานพิธีการตางๆที่จังหวัดมี
นโยบายใหองคFกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนฯลฯ(กองการศึกษา)
2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว0 30,000 บาทแยกเป4น
(1) โครงการงานวันคล0ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9(การศึกษา)
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(2) โครงการวั นเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจ0 าสิ ริ กิ ติ์พระบรมราชิ นี นาถ
(วันแมแหงชาติ) ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติใน
พื้นที่ (กองการศึกษา)
(3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเฉลิม
พระเกียรติของสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10(กองการศึกษา)
2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆตั้ง
ไว0 67,000 บาท แยกเป4น
(1)คาใช0จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว0 60,000 บาทเพื่อ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนี ย มในการใชสนามบิ น คาลงทะเบี ย นตางๆ และคาใชจายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของและจํ า เปน
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559(กองการศึกษา)
(2) คาพวงมาลั ย ชอดอกไม0 กระเช0 า ดอกไม0 รวมกิ จ กรรมวัน สํ าคั ญของชาติ
ตั้งไว0 7,000 บาทเพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับจัดซื้อพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
ตลอดจนจัดทําพานประดับพุมดอกไมสําหรับวางอนุสาวรียFมอบใหผูมีเกียรติชาวตางประเทศและคูสมรสที่เดิน
ทางเขามาหรื อ ออกจากประเทศไทย และพวงมาลาสํ า หรั บ วางอนุ ส าวรี ยF พระบรมรู ป หรื อ ศพ เปนตน
เพื่อเปนเกียรติหรือแสดงความเคารพ (กองการศึกษา)
2.4 คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 40,000 บาทเพื่อเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรั พ ยF สิ น ภายในกองการศึ ก ษา ศู น ยF พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลทาแร ศู น ยF ส งเสริ ม อาชี พ
และสรางรายไดชุมชน (กองการศึกษา)

3. หมวดคาวัสดุ

รวม

180,000บาท

3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 70,000 บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานใหกองการศึกษา
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ
เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง หมึกเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ (กองการศึกษา)
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟJาและวิทยุ ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณFเกี่ยวกับ
ไฟฟOาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟOา สายไฟ สวิทซFไฟ ฟMวสF ฯลฯ ใหกับกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตํ า บลทาแร โรงเรี ย นอนุ บาลเทศบาลตํ า บลทาแร และศู น ยF สงเสริ มอาชี พและสรางรายไดชุ มชน
(กองการศึกษา)
3.3 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว สําหรับกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร
และศูนยFสงเสริมอาชีพและสรางรายไดชุมชน เชน แกวน้ํา น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด ไมถูพื้น ไม
กวาดทางมะพราว ฯลฯ (กองการศึกษา)
3.4 ประเภทวัสดุกอสร0าง ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับกอง
การศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร และศูนยFสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดชุมชน เชน อางลางมือ ขวาน จอบ เสียม คอน ตะปู คีมหิน ดิน ทราย อิฐหรือซีเมนตFบล็อก
เหล็กเสน ไมตางๆฯลฯ (กองการศึกษา)
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3.5 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร สําหรับ
กองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร และศูนยFสงเสริม
อาชีพและสรางรายไดชุมชน เชน ปุmย พันธุFดอกไม ไมประดับ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ (กองการศึกษา)
3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ใหกับกองการศึกษา ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลทาแร และศูนยFสงเสริมอาชีพและสรางรายไดชุมชน เชน พูกัน สี คาลางอัด-ขยายรูป ผา โฟม ฯลฯ (กอง
การศึกษา)
3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรFที่ใชในกอง
การศึกษาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร เชน แผนบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพFแบบเลเซอรF เมาสF ฯลฯ (กองการศึกษา)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 60,000 บาท

4.1 ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟOาศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาแร (กองการศึกษา)

3. งบเงินอุดหนุน
1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม
รวม

15,000 บาท
15,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป4นสาธารณประโยชนD ตั้งไว0 15,000 บาท
(1)อุดหนุนโครงการของศูนยDสงเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลทาแร-หนอง
แสง ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อรวมกันสรางเครือขายชีวิตครอบครัวและสรางสรรคFสังคม โดยใหการเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559(กอง
การศึกษา)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย รวม 751,300 บาท

รวม 4,210,100บาท
รวม 2,014,100 บาท

1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการสนับสนุนคาใช0จายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว0 751,300 บาท
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)แยกเป4น
- คาอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 440,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล ทา
แร ตั้งไว0 187,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
ไดแก คาสื่ออุปกรณFการเรียนการสอน คาครุภัณฑF
- คาหนังสือเรียน ตั้งไว0 22,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียน
และแบบฝdกหัดสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร
- คาเครื่องอุปกรณDการเรียน ตั้งไว0 22,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
อุปกรณFการเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร
- คาเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น ตั้ ง ไว0 33,000 บาท เพื่ อ เปนคาใชจายในการจั ด ซื้ อ
เครื่องแบบนักเรียนใหกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู0เรียน ตั้งไว0 47,300 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู เรี ย น นั กเรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตํ า บลทาแร ไดแก กิ จ กรรมวิ ช าการ
กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ การใหบริการสารสนเทศ

2. หมวดคาวัสดุ

รวม 1,262,800บาท

1.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทาแรวิทยา ตั้งไว0 1,052,000บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหกับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยจัดสรรใหนักเรียน
โรงเรียนทาแรวิทยาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)
1.2ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 210,800บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหกับนักเรียนระดับปฐมวัยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)
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2. งบเงินอุดหนุน
1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 2,196,000 บาท
รวม 2,196,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทาแรวิทยา ตั้งไว0 2,196,000 บาทเพื่อจาย

เปนคาอาหารกลางวั นตามโครงการอาหารกลางวั น ใหเด็กนั กเรีย นระดั บปฐมวั ยและระดั บ ประถมศึ กษา
โรงเรียนทาแรวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)
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แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 494,800บาท
รวม 494,800 บาท
รวม 400,400บาท

1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
ตั้งไว0 400,400 บาท แยกเป4น
(1)โครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว0 100,000บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการวัน
เด็กแหงชาติประจําป7 2561 เชน คาใชจายในพิธีเปM ด คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณF ในการจั ด
กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กไดรวมกิจกรรมที่สรางสรรคFและกลาแสดงออก รางวัลการแสดงฯลฯ (กอง
การศึกษา)
(2)โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ตั้งไว0 10,000บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการจั ด ทํ าและประเมิ นมาตรฐานทางการศึกษา ทั้ งภายในและภายนอก จั ด ทํ า ปรั บ ปรุ ง
หลักสูต รสถานศึกษาของศูนยFพัฒ นาเด็ กเล็กเทศบาลตําบลทาแรและโรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตําบลทาแร
(กองการศึกษา)
(3)โครงการสนับสนุนคาใช0จายสนับสนุนสถานศึกษา ตั้งไว0 290,400บาทแยกเป4น
- คาใช0จายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 215,600 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร ในการจางเหมาบริการทําอาหารกลางวันของศูนยFพัฒนาเด็กเล็ ก
เทศบาลตําบลทาแร ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700บาท ตั้งไว0 74,800 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่ น ตั้ ง ตามหนั ง สื อกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่ น ดวนที่ สุ ด ที่ มท
0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)

2. หมวดคาวัสดุ

รวม 84,400บาท

2.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 84,400บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร ทั้งนี้
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

3. หมวดสาธารณูปโภค

รวม 10,000 บาท

3.1 ประเภทคาโทรศัพทD ตั้งไว0 2,000 บาทเพื่อจายคาใชบริการโทรศัพทFใหกับศูนยFพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาแร และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลทาแร จํานวน 1 หมายเลข คือ 0-4274-1133 (กอง
การศึกษา)
3.2ประเภทคาบริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม ตั้ ง ไว0 8,000บาท เพื่ อ เปนคาใชจาย
ในการชําระคาบริการระบบอินเตอรFเน็ต (INTERNET) ใหกับศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร (กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดงบประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้ งสิ้น 2,515,000 บาท จายจากรายได0 จัด เก็บ เอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม 1,027,500 บาท
1. งบบุคลากร
รวม 906,000 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)
รวม 906,000 บาท
1.1ประเภทเงิ นเดือนพนัก งาน ตั้ งไว0 864,000 บาท เพื่ อจายเปนเงิน เดื อนพนั กงาน
เทศบาลสามัญ และเงิ น ปรั บ ปรุ งเงิ นเดื อนประจํ าป7 คํา นวณตั้ งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ผูอํา นวยการกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคล
สวนทองถิ่ น เรื่ อ งกํ า หนดมาตรฐานกลางบริ ห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) ประกาศ ณ วั น ที่ 18
เมษายน 2556 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน

รวม
121,500 บาท
รวม 36,000 บาท

1.1 ประเภทคาเชาบ0าน ตั้งไว0 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิตามระเบียบกําหนด คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

2. หมวดคาใช0สอย

รวม 45,500 บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 500 บาท แยกเป4น
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4) ตั้งไว0500 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. 4) ของกิจการที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.2 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว0 40,000 บาท แยกเป4น
(1) คาใช0 จ ายในการเดิ น ทางไปราชการในและนอกราชอาณาจั ก ร ตั้ ง ไว0
40,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิ เศษ คาธรรมเนี ยมในการใชสนามบิ น คาทะเบี ยนตางๆ และคาใชจายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวของและ
จํ าเปนในการเดิ น ทางไปราชการของพนั ก งานเทศบาล พนั กงานจางตามภารกิ จ และพนั ก งานจางทั่ ว ไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิ น ทางไปราชการของเจาหนาที่ ทองถิ่ น พ.ศ.2555 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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2.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อเปนคาบํารุงรักษา
และซอมแซมทรั พยF สิ น เชน เครื่ องคอมพิ วเตอรF เครื่ องปริ้ นเตอรF เครื่ องสํ ารองไฟ หรื อทรั พยF สิ นอื่ นๆที่ อ ยู ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

3. หมวดคาวัสดุ

รวม 40,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุในการปฏิบัติงาน ให
กองสาธารณสุขฯ โรงฆาสัตวF เชน กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตรายาง แฟOมเอกสาร และ
วัสดุอุปกรณFหรือสิ่งพิมพFอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณFบันทึกขอมูล
เมาสF ตลับผงหมึก เครื่องอานและบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล ผาพิมพFหรือแถบพิมพFสําหรับเครื่องพิมพF
คอมพิ วเตอรF กระดาษตอเนื่ อง และวั สดุ อื่นที่ จํ าเปนจะตองใชรวมกั บคอมพิ วเตอรF (กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล0อม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 1,487,500 บาท
รวม 1,489,500 บาท
รวม 1,174,500 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 934,000 บาท แยกเป4น
(1) คาจ0างเหมาบริการผู0ปฏิบัติงานในระบบการแพทยDฉุกเฉิน ตั้งไว0 864,000 บาท เพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริ ก าร หรื อชวยเหลื อผู ประสบสาธารณภั ย ตามโครงการใหบริ ก าร
การแพทยFฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(2) คาเบี้ยประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตF
คาธรรมเนี ย ม คาภาษี ตามพระราชบั ญ ญั ติ การขนสงทางบก พ.ศ.2522การประกั น ภั ย ภาคบั งคั บ องคF ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถจั ดใหมีประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่นภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(3)คาใช0จายในการตรวจวิเคราะหDคุณภาพสิ่งแวดล0อม ตั้งไว0 60,000บาทเพื่อ
เปนคาใชจายในการจางเหมาบริการตรวจวิเคราะหFคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ซึ่งกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว0 220,500 บาท แยกเป4น
(1) คาใช0จายในโครงการพัฒนาศักยภาพด0านสาธารณสุข ตั้งไว0 97,500 บาท แยกเป4น
- เพื่อจายเป4นคาตอบแทน คาจ0างพิเศษ คาปฏิบัติงานนอกเวลาสําหรับ
แพทยD พยาบาล เจ0าหน0าที่อื่นที่เกี่ยวข0องกับการดําเนินงานด0านสาธารณสุข ตั้งไว0 30,000 บาท ตามหนังสือดวน
ที่สุดที่มท0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
- การอบรมผู0ประกอบการในงานด0านสาธารณสุข ตั้งไว0 22,500 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมผูประกอบการ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2548(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
- การอบรมกลุมเสี่ยงในงานด0านสาธารณสุข ตั้งไว0 22,500 บาทเพื่อจาย
เปนคาใชจายในการอบรมกลุมเสี่ยง ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
- การอบรมกลุมผู0ปฏิบัติงานด0านการสงเสริมสุขภาพ ตั้งไว0 22,500 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมงานดานสาธารณสุข ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6
ตุลาคม 2548(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(2) คาใช0 จ ายตามโครงการฝM ก อบรมฟUV น ฟู แ ละเพิ่ ม ทั ก ษะตามโครงการ
การแพทยDฉุ กเฉิน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่ ออบรมบุคลากรที่ปฏิ บัติ งานในระบบการแพทยF ฉุกเฉิน และ
อาสาสมัคร ตามโครงการการใหบริการการแพทยFฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝdกอบรมขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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(3) คาใช0จายตามโครงการตรวจสุขภาพประจําป ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาดํ า เนิ น การตรวจสุ ขภาพพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ งานประจํ า รถขยะและที่ ป ฏิ บั ติ งานในโรงฆาสั ต วF (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(4) คาใช0จายตามโครงการปุYยหมักครัวเรือนรวมใจไทยทาแร ตั้งไว0 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรู และจัดทําชุดสาธิ ตการทําปุmยหมักในครัวเรือน เพื่อให
ประชาชนสามารถจัดการขยะอินทรีดวยตนเอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(5) คาใช0จายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการอบรมใหความรูในการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนโดยถังดักไขมันอยางงาย (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(6) คาใช0จายในโครงการรณรงคDปJองกันโรคพิษสุนัขบ0า ตั้งไว043,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการดําเนินการรณรงคFปOองกันโรคพิษสุนัขบา จัดซื้อวัคซีนปOองกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอื่นๆ ,
สํา รวจและขึ้ นทะเบี ย นสุ นั ข-แมว, ผาตัด ทํ าหมั น และประชาสัมพั นธF ใหความรู ตามหนั งสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 596 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมรถยนตF วิทยุสื่อสาร ฯลฯ และทรัพยFสินอื่นที่เกี่ยวกับการใหบริการการแพทยFฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล0อม)

2. หมวดคาวัสดุ

รวม

313,000 บาท

2.1ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่
รถยนตF ยางรถยนตF กระจกมองขาง หลอดไฟหนา ไฟทาย หรือวัสดุอุปกรณFอื่นๆ ที่จําเปนตองใชเกี่ยวกับการใช
งาน ของรถยนตFที่อยูในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการแพทยFฉุกเฉิน ( ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล0อม)
2.2ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว0 170,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯสําหรับรถยนตFที่อยูในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริการการแพทยFฉุกเฉิน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.3ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD ตั้งไว0 120,000 บาท แยกเป4น
- คาวัสดุและเวชภัณฑDยา ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเวชภัณฑFยา วัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใหบริการการแพทยFฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
- คาทรายอะเบท น้ํา ยาพนหมอกควัน คลอรีน ฯลฯ ตั้งไว0 100,000 บาท
เพื่อใชในงานปOองกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว0 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน พูกัน สี ไมอัด ผา โฟม กระดาษเขียนโปสเตอรF แถบบันทึกเสียงหรือภาพ คาลางอัดขยายรูป
คาปOาย และวัสดุอื่นที่จําเปนในการเผยแพรประชาสัมพันธF ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ใหกั บ ผู ปฏิ บั ติ งานโครงการการใหบริ การการแพทยF ฉุ กเฉิ น เชน เสื้ อ กางเกง หมวก รองเทา เสื้ อกั น ฝน
เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,847,600 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานสังคมสงเคราะหD
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหD
รวม 1,520,600บาท
1. งบบุคลากร
รวม 1,295,600 บาท
1.หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)
รวม 1,295,600 บาท
1.1ประเภทเงิ น เดื อนพนั ก งานตั้ งไว0 890,000 บาท เพื่ อจายเปนเงิ น เดื อนพนั กงาน
เทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือน คํานวณตั้งจายไว 12เดือน(กองสวัสดิการสังคม)
1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)
1.3ประเภทคาจ0างลูกจ0างประจํา ตั้งไว0 230,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา
และเงินปรับปรุงคาจางประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)
1.4 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 130,000 บาท เพื่อจายเปน
คาจางพนักงานจางตามภารกิจ และคาปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งไว 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)
1.5 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 3,600 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน

รวม 225,000บาท
รวม 94,000 บาท

1.1 ประเภทคาเชาบ0าน ตั้งไว0 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
1.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 58,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ หรือลูกจางประจํา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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2. หมวดคาใช0สอย

รวม 40,000 บาท

2.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว040,000 บาท
(1) คาใช0จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว030,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงาน
เทศบาลสามัญ ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 (กองสวัสดิการสังคม)
2.2ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยFสิน ที่อยูในความรับผิดชอบ (กองสวัสดิการสังคม)

3.หมวดคาวัสดุ

รวม 55,000 บาท

3.1ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ํายาลบคําผิด กาว แฟOมแข็ง แฟOมออน ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)
3.2คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว05,000 บาท เพื่อจายเปนคาฟMลFม พูกัน และสี ผา
กระดาษเขี ยนโปสเตอรF เมมโมรี่การF ด แถบบัน ทึกเสี ยงหรื อภาพลาง อัด ขยายภาพ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)
3.3 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุบันทึก
ขอมู ล เมาสF ตลั บ ผงหมึก เครื่ องอานและบั นทึ กขอมู ล เทปบัน ทึ กขอมูล ผาพิ มพF ห รือแถบพิ มพF สํ าหรั บ
เครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จําเปนจะตองใชรวมกับคอมพิวเตอรF (กอง
สวัสดิการสังคม)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 36,000 บาท

4.1 ประเภทคากระแสไฟฟJา ตั้งไว0 36,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟOาศูนยFสงเสริม
พัฒนาอาชีพและรายไดชุมชน (OTOP) ศูนยFสงเสริมอาชีพและสรางรายไดชุมชน และศูนยFพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว
2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานสังคมสงเคราะหD
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหD
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 327,000 บาท
รวม 327,000บาท
รวม 327,000บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการตั้งไว0197,000บาท แยกเป4น
(1) ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว05,000 บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
(2) ประเภทคาจ0างเหมาบุคลากรชวยงานศูนยDพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชี พ
ผู0สูงอายุ ตั้งไว0 96,000 บาท เพื่อเขียนโครงการหรือจัดทําแผนการดําเนินงาน ประสานงาน (ในพื้นที่หรือใน
จังหวัด) และพิมพFงานเอกสารตางๆ ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บขอมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานศูนยF ทําหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม)
(3) ประเภทคาจ0างเหมาบุ คลากรปฏิบัติงานศู นยD บริก ารคนพิ การทั่วไประดั บ
ตําบล ตั้งไว0 96,000 บาท ดูแลใหบริการขอมู ลขาวสารเกี่ ยวกับสิ ทธิป ระโยชนF สวัสดิ การ และความ
ชวยเหลื อ ตามที่ ค นพิ ก ารรองขอ และตามที่ ห นวยงานของรั ฐ กํ า หนด รวมทั้ ง การใหคํ า ปรึ ก ษาหรื อ ชวย
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชสิทธิประโยชนFแกคนพิการฯลฯ ทําหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (กอง
สวัสดิการสังคม)
1.2ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว0 130,000 บาท แยกเป4น
(1)คาใช0จายโครงการวันผู0สูงอายุแหงชาติ ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
กิ จ กรรมวั น ผู สู ง อายุ ไ ดแ ก คาวั ส ดุ อ ุ ป ก รณF ค าอา หา รก ล าง วั น คา อา หา รว า ง แล ะเค รื ่ อ งดื ่ ม
คาตอบแทนวิ ท ยากร คาปO า ย คาจั ด จั ด ทํา ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู สู ง อายุ และอื่ น ๆ โดยถือตามมติ
คณะอนุกรรมการจัด งานวันผูสู งอายุแหงชาติ สํา นั ก งานสงเสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษF เ ด็ ก เยาวชน
ผู ดอยโอกาส และผู สู ง อายุ (กองสวัสดิการสังคม)
(2) คาใช0จายโครงการวันผู0พิการประจําป ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมวันผูพิการสากลจังหวัดสกลนคร ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณFที่เกี่ยวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0027/4167 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม)
(3) คาใช0จายโครงการเสริมพลังคนพิการและผู0ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิตตั้งไว0
20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมใหผูพิการและผูดูแล ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณF คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
(4) คาใช0จายโครงการเข0าถึงสิทธิอยางเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม
เป4นธรรม ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม ไดแก คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณF คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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(5) คาใช0จายโครงการปฏิบัติการคุ0มครองพิทักษDสิทธิและปJองกันแก0ไขปWญหาเด็ก
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม เชน การวางระบบและกลไกการปOองกันและแกไขปPญหาความรุนแรงตอ
เด็กและสตรีของตําบล, การจัดทําขอมูลกลุมที่มีปPญหา, การจัดทําขอมูลกลุมที่มีปPญหา, การจัดตั้งเครือขายเฝOา
ระวังปPญหา, การเผยแพรขอมูลขาวสาร, การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธFที่ดีในครอบครัว, จัดอบรมคน
ในตําบล เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย, การชวยเหลือผูถูกกระทําความรุนแรง, การดําเนินการกับผูกระทําผิด,
การติดตามความกาวหนากรณีที่มีปPญหาแลว, การติดตามตรวจสอบสถานการณFปPญหาภายในตําบล, ไดแก
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณF คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการ
สังคม)
(6) คาใช0จายโครงการอุ ดหนุนการเสริมสร0า งครอบครั วอบอุนเข0 มแข็ง ตั้ งไว0
10,000 บาท เพื่ อ จายเปนคาใชจายในการจั ด กิ จ กรรม ไดแก คาตอบแทนวิ ท ยากร คาวั ส ดุ อุป กรณF
คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 6,380,010บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม 1,465,410 บาท
รวม
867,810 บาท
รวม 867,810 บาท

1.1 ประเภทคาจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 801,350 บาท เพื่อจายเปนคาจาง
พนักงานจางตามภารกิจ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 66,460 บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว
12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 597,600 บาท
รวม 597,600 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ แยกเป4น
(1) คาจ0 า งเหมาบริ ก ารผู0 ปฏิ บัติ งานท0 า ยรถเก็ บ /ขนขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล
ตั้งไว0 597,600 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติงานทายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขับรถขยะ
เพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด และทํ า ความสะอาดในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเทศบาลตํ า บลทาแร(กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล0อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟJาถนน
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาวัสดุ

รวม 700,000 บาท
รวม 680,000 บาท
รวม 600,000 บาท

1.1ประเภทวัสดุไฟฟJาและวิทยุ ตั้งไว0 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณFไฟฟOาตางๆเชน
หลอดไฟฟOา สายไฟฟOาปลั๊กไฟฟOา สวิตชFไฟฟOา เบรกเกอรF ฯลฯ ที่ใชในกิจการไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาล
(กองชาง)
1.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สําหรับรถจักรยานยนตF รถกระเชาไฟฟOา รถดูดโคลน เชน แบตเตอรี่รถยนตF กระจกมองขาง ไฟหนา ไฟทาย
อะไหล หรือวัสดุอุปกรณFอื่นที่จําเปนใชเกี่ยวกับยานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบ (กองชาง)
1.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว0 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ อ
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง เปนตน สําหรับรถยนตFและเครื่องยนตF ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ(กองชาง)

2. หมวดสาธารณูปโภค

รวม 80,000 บาท

2.1ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 80,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟOาในบริเวณสวนสาธารณะ
ที่อยูในความดูแลของเทศบาล คาไฟฟOากลอง CCTV จํานวน 4 จุด คาไฟฟOาหอกระจายขาวไรสาย เทศบาลตําบลทาแร
จํานวน 10 จุด และคาไฟฟOาในสวนที่เกินสิทธิ์ (กองชาง)

2. งบเงินอุดหนุน
1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท
รวม

20,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว0 20,000 บาท
(1)ประเภทเงินสมทบขยายเขตไฟฟJา ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคา
ขยายเขตไฟฟOาสาธารณะในเขตเทศบาลใหครอบคลุมพื้นที่ (กองชาง)
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งานสวนสาธารณะ
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

แผนงานเคหะและชุมชน
รวม 726,000 บาท
รวม
รวม

726,000 บาท
576,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 576,000 บาท
(1) คาจ0 า งเหมาบริ ก ารดู แ ลสวนสาธารณะในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง ไว0
576,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามประเภทคาคาจางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะในเขตพื้ น ที่
รั บ ผิ ด ชอบ ทํ า ความสะอาดสวนสาธารณะ พรอมดู แ ลตั ด ตกแตงกิ่ ง ไม และบํ า รุ ง รั ก ษาตนไมบริ เ วณ
สวนสาธารณะในเขตเทศบาลและพื้นที่รับผิดชอบ (กองชาง)

2. หมวดคาวัสดุ รวม

150,000 บาท

1.1 ประเภทวั ส ดุ ง านบ0 า นงานครั ว ตั้ ง ไว0 30,000 บาท เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ แกวน้ํ า
จานรอง แกวกาแฟ ถวยชาม จาน ชอนสอม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผาปูโต\ะผงซักฟอก น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทวัสดุงานบานงานครัว(กองชาง)
1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว0 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีปOองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตวF ปุmย พันธุFไมดอก ไมประดับ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ (กองชาง)
1.3 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ใหกับกองชาง เชน รองเทา เสื้อกันฝน ฯลฯ (กองชาง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,146,600 บาท
1. งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม
รวม

497,400 บาท
497,400บาท

1.1 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0 473,400 บาทเพื่อจายเปนคาจาง
พนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองชาง)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0 24,000บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน(กองชาง)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 2,649,200 บาท
รวม 1,934,200 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 1,579,200 บาท
(1) คาจ0างเหมาบริการดูแลระบบศูนยDจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร ตั้ง
ไว0 192,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการดูแลระบบศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตํ า บลทาแร ปฏิ บั ติ ห นาที่ ค วบคุ ม การทํ า งาน ตลอดจนบํ า รุ ง รั ก ษาซอมแซมระบบใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามที่หนวยงานราชการกําหนด (กองชาง)
(2) คาจ0างเหมาบริการผู0ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนยDจัดการขยะ
มูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 192,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการ
ผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร ปฏิบัติหนาที่ดูแลรักษา
ความปลอดภัยของสถานที่และทรัพยFสินตาง ๆ ฯลฯ ในศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร (กองชาง)
(3) คาจ0างเหมาทําความสะอาดและบริเวณที่สาธารณะประโยชนDในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ตั้งไว0 1,195,200 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาทําความสะอาดถนนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว0 5,000 บาทแยกเป4น
(1) คาใช0จายในโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนิน
โครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต เพื่อเปนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.3 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 350,000บาท แยกเป4น
(1) กองชาง ตั้งไว0 200,000 บาทเพื่อจายเปนคาซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ รถ
แทรกเตอรFตีนตะขาบ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รถตักหนา-ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ลอ เครื่องคอมพิวเตอรF
เครื่องตัดหญา ฯลฯ หรือทรัพยFสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาล
ตําบลทาแร (กองชาง)
(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม ตั้งไว0 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซม
รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องตัดหญา ตูเย็น ฯลฯ หรือทรัพยFสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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2. หมวดคาวัสดุ

รวม 655,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 45,000 บาทแยกเป4น
(1) กองชาง ตั้งไว0 5,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาถูพื้น
น้ํายาลางหองน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทวัสดุงานบานงานครัว และเครื่องสุขภัณฑF
ใหกับศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร (กองชาง)
(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม ตั้งไว0 40,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
ไมกวาด ไมถูพื้น น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทวัสดุงาน
บานงานครัว และเครื่องสุขภัณฑFใหกับงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.2ประเภทยานพาหนะและขนสง ตั้งไว0 70,000 บาท แยกเป4น
(1) กองชาง ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ ยางรถยนตF
หรืออะไหลอื่นๆ ที่ใชกับรถที่อยูประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลทาแร เชน ยางรถยนตF กระจก
มองขาง หลอดไฟหนา ไฟทาย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณFอื่นๆ ที่จําเปนตองใชเกี่ยวกับการใชงาน(กองชาง)
(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อมตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
แบตเตอรี่ ยางรถยนตFหรืออะไหลอื่นๆ ที่ใชกับรถขยะมูลฝอยและรถที่อยูในความรับผิดชอบ เชน ยางรถยนตF
กระจกมองขาง หลอดไฟหนา ไฟทาย ฯลฯ หรื อวั สดุ อุปกรณF อื่ นๆ ที่ จํ าเปนตองใชเกี่ ยวกั บการใชงาน (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.3ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว0 500,000 บาท แยกเป4น
(1) กองชาง ตั้งไว0 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใหกับรถที่อยูประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร
(กองชาง)
(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม ตั้งไว0 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํากลั่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ใหกับกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล0อม)
2.5 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว0 40,000 บาท แยกเป4น
(1) กองชาง ตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกายใหกับ
พนักงานประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร เชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา เสื้อกันฝน ฯลฯ
(กองชาง)
(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแตงกายใหกับกองสาธารณสุขฯเชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา เสื้อกันฝน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล0อม)

3. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม60,000 บาท

3.1 ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟOาประจําศูนยFจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลทาแร (กองชาง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
รวม 342,000 บาท

งานบําบัดน้ําเสีย
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม
รวม

342,000 บาท
192,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 192,000 บาท
(1) คาจ0างเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย ตั้งไว0 192,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามประเภทคาคาจางเหมาบริการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลทาแร ปฏิบัติหนาที่ดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสีย ควบคุมการทํางานระบบบําบัดน้ําเสีย ตลอดจนบํารุงรักษาซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาลตําบลทาแร ใหสามารถบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ (กองชาง)

2. หมวดสาธารณูปโภค

รวม 150,000 บาท

2.1 ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 150,000 บาทเพื่อจายเปนคากระแสไฟฟOาโรงบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลตําบลทาแร(กองชาง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 331,000 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข0มแข็งชุมชน
รวม 331,000บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม
331,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
รวม
331,000 บาท
1.1ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆตั้ง
ไว0 331,000บาท แยกเป4น
(1)รายจายตามโครงการกิ จการของศู นยD อปพร. ตั้ งไว0 30,000บาท เพื่ อจายเปน
คาใชจายโครงการกิจการของศูนยF อปพร. เทศบาลตําบลทาแร วัตถุประสงคFเพื่อใหสมาชิก อปพร.ของศูนยFอป
พร. ที่ ผานการอบรมตามหลักสูตร ของกรมปOองกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ไดบริ หารงานของกิ จการอปพร. ใหมี
ศักยภาพ (สํานักปลัดเทศบาล)
(2)รายจายตามโครงการรณรงคDลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตางๆ ตั้งไว0 60,000 บาทแยก
เป4น
-รายจายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ.2561 ตั้งไว0 30,000บาทเพื่อเปนการรณรงคFใหประชาชนขับขี่ปลอดภัยไปใหถึงจุดมุงหมายปลายทาง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่22 กันยายน
2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
-รายจายตามโครงการปJองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวัน
สงกรานตD ประจํ าปพ.ศ.2561ตั้ งไว0 30,000บาท เพื่ อเปนการรณรงคF ใหประชาชนขั บขี่ ป ลอดภั ย ไปใหถึ ง
จุดมุงหมายปลายทาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว
668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560(สํานักปลัดเทศบาล)
(3) โครงการฝMกอบรมสมาชิก อปพร. ตั้งไว0 100,000 บาท เพื่อใชในการฝdกอบรม
สมาชิก อปพร. ( 4 คืน 5 วัน) เพื่อใหไดจํานวนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 2 ของประชากร
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนยFอาสาสมัครปOองกันภัยฝQายพลเรือนกลาง ดวนที่สุดที่ มท 0620.2/ว 3403 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2549เรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือขาย อปพร.(สํานักปลัดเทศบาล)
(4) โครงการฝMกอบรมอาสาสมัครตํารวจชุมชน ตั้งไว0 34,000 บาท เพื่อเปนผูชวย
เจาพนักงานและชวยเหลือในการปฏิบัติงานอํานวยการและงานปOองกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยFสินของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่องการแกไขเพิ่มกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ มาตรา 7 ประกาศ ณ วันที่ 21
กรกฎาคม 2557 (สํานักปลัดเทศบาล)
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(5) คาใช0จายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว0 30,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก คาวัสดุอุปกรณFใชในการฝdกอบรม คาปOาย คาอาหารวาง อาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0819.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553(กองสวัสดิการสังคม)
(6) คาใช0จายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจําป ตั้งไว0 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประชาคมปรับปรุงและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจําป7 ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลทาแร ไดแก คาปOาย คาวัสดุอุปกรณF คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท.
0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม)
(7) คาใช0จายโครงการฝMกอบรมและสงเสริมอาชีพ ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดกิจกรรมฝdกอบรมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร ไดแก คาตอบแทน
วิทยากรคาวัสดุอุปกรณFในการฝdกอบรม คาอาหารวาง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
(8) คาใช0 จ ายโครงการสํ า รวจข0 อ มู ล พื้ น ฐานขององคD ก รปกครองสวนท0 อ งถิ่ น ตั้ ง ไว0
52,000 บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององคFกรปกครองสวน
ทองถิ่ น ไดแก คาสมุด สรุป แบบสํารวจและจัด เก็บ ขอมู ลพื้น ฐานในการจัด ทําแผนขององคFกรปกครองสวน
ทองถิ่นคาฝdกอบรมประชุมชี้แจงเจาหนาที่ ผูนําชุมชนและอาสาสมัคร คาบันทึกขอมูล คาจางบุคคลภายนอก
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธF
2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้ งสิ้ น 1,602,000บาท จายจากรายได0 จั ดเก็ บเอง หมวดภาษี จั ดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม 20,000 บาท
1. งบดําเนินการ
รวม
20,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
รวม
20,000 บาท
1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
แยกเป4น
(1) โครงการเข0 า คายอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเด็ ก และเยาวชนตํ า บลทาแร
ตั้งไว020,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณFในการอบรม คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวิทยากร ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท0องถิ่น
รวม 1,425,000 บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม 1,305,000 บาท
รวม 1,305,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
แยกเป4น
(1) โครงการอนุ รั ก ษD ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี สื บ สานวั ฒ นธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท0องถิ่น ตั้งไว0 1,305,000 บาทเพื่อเป4นคาจัดกิจกรรมงานประเพณีท0องถิ่นภูมิปWญญาท0องถิ่น
แยกเป4น
-โครงการประเพณีแหดาวคริสตDมาส ตั้งไว0 1,200,000 บาทเพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดงานแหดาวคริสตFมาส เชน คาจัดสถานที่ รางวัลการประกวดรถขบวนแหดาว คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คา
จัดเตรียมอุปกรณFในพิธีเปMด-ปMด ฯลฯ (กองการศึกษา)
-โครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงาน
วันลอยกระทง เชน คาจัดสถานที่ คาจัดเตรียมอุปกรณFในพิธีเปMด-ปMด น้ําดื่ม น้ําแข็ง รางวัลการประกวดรถ
ขบวนแหกระทง ฯลฯ (กองการศึกษา)
-โครงการวันวิสาขบูชา ตั้งไว0 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมรวมกับ
จังหวัดสกลนครในงานวันวิสาขบูชาคาอาหารคาน้ําดื่ม สําหรับนํามวลชน และพนักงานเขารวมงานกับจังหวัด
ฯลฯ (กองการศึกษา)
-โครงการวันสงกรานตD ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประเพณี
วันสงกรานตFไดแก คาพวงมาลัย คาน้ําอบในการจัดงานรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญในประเพณีวันสงกรานตF
คาวัสดุอุปกรณF คาจางเหมาการตกแตงสถานที่ ฯลฯ (กองการศึกษา)

2.งบเงินอุดหนุน
1.หมวดเงินอุดหนุน

รวม
รวม

120,000 บาท
120,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการแหเทียนปWสกาของวัดทาแร ตั้งไว0 120,000 บาท เพื่อเปนการ
อนุรักษFศิลปวัฒนธรรมและภูมิปPญญาทองถิ่นตลอดจนเพื่อสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น โดยใหการเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559(กอง
การศึกษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
รวม 10,000 บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม 10,000 บาท
รวม 10,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
แยกเป4น
(1)โครงการฝMกอบรมมัคคุเทศกDน0อย ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดอบรมเด็กและเยาวชนใหมีความรูเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวและประเพณีของชาวทาแรไดแก คาวิทยากร
คาอาหารวางอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณFที่ใชในการอบรม ฯลฯ (กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 147,000 บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม 147,000 บาท
รวม 147,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
1.1 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะหมวดรายจายอื่นๆ
แยกเป4น
(1) โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนต0านยาเสพติด ตั้งไว0
100,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินรางวัล คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาสนับสนุนการแขงขัน คาอุปกรณFกีฬา คาใชจายในการประชาสัมพันธF คาใชจายในพิธีเปMด-ปMด ฯลฯ(กอง
การศึกษา)
(2) โครงการกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจDเดยD ตั้งไว0 2,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัด
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อมวลชน คาใชจายในการประชาสัมพันธF คาใชจายในการจางผูนําในการออกกําลังกาย ฯลฯ
(กองการศึกษา)
(3) โครงการจัดหาอุปกรณDกีฬา ตั้งไว0 45,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณF
กี ฬ าสํ า หรั บ ชุ ม ชนหรื อ หมู บานที่ ข าดแคลนอุ ป กรณF กี ฬ าในการออกกํ า ลั ง กาย เชน ฟุ ต บอล ตะกรอ
วอลเลยFบอล ฯลฯ (กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,602,540 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม 2,452,540บาท
1. งบบุคลากร
รวม 1,790,040 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)
รวม 1,790,040บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว0 1,201,680 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองชาง)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว0 24,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว
เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาลสามัญ คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)
1.3ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งไว0 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน(กองชาง)
1.4 ประเภทคาจ0างลูกจ0างประจํา ตั้งไว0 203,520 บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา
และเงินปรับปรุงคาจางประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองชาง)
1.5 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0 311,040 บาทเพื่อจายเปนคาจาง
พนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองชาง)
1.6ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ0างตามภารกิจตั้งไว0 7,800บาท เพื่อจายเปนเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว
12 เดือน(กองชาง)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาตอบแทน รวม 30,000บาท

รวม 662,500บาท

1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาลสามัญลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรตามหลักเกณฑFที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (กองชาง)
1.2ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําตามระเบียบกําหนด (กองชาง)
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2. หมวดคาใช0สอย

รวม

572,500 บาท

2.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0212,500บาท
(1) คาจ0างเหมาบริการปฏิบัติงานด0านชาง ตั้งไว0 192,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการคาจางเหมาบริการปฏิบั ติงานดานชาง ปฏิ บัติงานเปนผูชวยในการปฏิ บัติงานของ
กองชาง เกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบแปลน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย (กองชาง)
(2) คาจัดทําประกันภัยรถยนตD ตั้งไว0 5,500 บาท เพื่อจายเปนการประกันภัยภาค
บังคับ องคFกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดใหมีการประกันภัยรถราชการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง(กอง
ชาง)
(3) คาจ0างเหมาบริการตางๆ ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาลางอัดขยาย
รูปถาย คาจางเขาปกเย็บเลมเอกสาร คาถายเอกสารแบบพิมพFตางๆ คาธรรมเนียมในการออกระวังชี้แนวเขต
ที่ดินสาธารณประโยชนF และคาธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ (กองชาง)
2.2ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว0
20,000 บาทแยกเป4น
(1) คาใช0จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อ
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ของขาราชการ พนักงานสวน
ทองถิ่น พนักงานจางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
(กองชาง)
2.3ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 340,000 บาท แยกเป4น
(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 300,000 บาท เพื่อจายเปน
คาซอมแซมอุปกรณFระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องถายเอกสาร เครื่องตัดหญา หรือทรัพยFสินอื่นๆ ฯลฯ
รวมทั้งยานพาหนะที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ (กองชาง)
(2)รายจายเพื่ อ ลงหิ น ลู ก รั ง ตั้ ง ไว0 40,000 บาท เพื่ อ จายเปนคาลงหิ น ลู ก รั ง
ซอมแซมถนนสายตางๆ ที่ชํารุดภายในเขตเทศบาล โดยลงหินลูกรังจํานวนไมนอยกวา 710 ม3ๆ ละ70 บาท
(กองชาง)

3. หมวดคาวัสดุ

รวม 60,000 บาท

3.1ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว0 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุในการปฏิบัติงาน
เชน กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ และวัสดุอุปกรณFหรือสิ่งพิมพFอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน (กองชาง)
3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรD ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณFบันทึก
ขอมู ล เมาสF ตลั บผงหมึ ก เครื่ องอานและบั น ทึกขอมู ล เทปบั นทึ กขอมู ล ผาพิ มพF ห รือแถบพิ มพF สํ าหรั บ
เครื่องพิมพFคอมพิวเตอรF กระดาษตอเนื่อง และวัสดุอื่นที่จําเปนจะตองใชรวมกับคอมพิวเตอรF(กองชาง)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสร0างโครงสร0างพื้นฐาน
รวม 2,482,000บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม 150,000 บาท
1. หมวดคาวัสดุ รวม 150,000 บาท
1.1ประเภทวัสดุกอสร0าง ตั้งไว0 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาวั สดุกอสรางตางๆ เชน
ขวาน จอบ เสียม อางลางมือ ตะปู คอน เลื่อย หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนตF อิฐหรือซีเมนตFบล็อก เหล็กเสน ไม
ตางๆ ฯลฯ (กองชาง)

2. งบลงทุน
1. หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสร0าง

รวม 2,332,000บาท
รวม 2,332,000 บาท

2.1 ประเภทอาคารตางๆ
- คากอสร0างอาคารศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร ตั้งไว0 1,900,000 บาท
เพื่อกอสรางอาคารศูนยFพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร เปนอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวาง 12 เมตร ยาว 30 เมตร จํ านวน 1 หลัง กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตํา บลทาแร เลขที่
11/2560
2.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร0าง
- คาปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว0 432,000 บาท เพื่อปรับปรุง
หลังคาตลาดสดเทศบาล 2 โดยเปลี่ยนหลังคาอาคารตลาดมุงดวยแผนเหล็กรีดลอน พื้นที่ 1,209 ตาราง
เมตร กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาแร เลขที่ 7/2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
รวม 22,000 บาท
1. งบดําเนินงาน
รวม
22,000 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
รวม
22,000 บาท
1.1 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว0 22,000 บาท แยกเป4น
(1) คาใช0 จ ายโครงการปลู กหญ0 าแฝก ตั้ งไว0 2,000 บาทเพื่ อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานรณรงคFการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ตามหนังสือดวนมากที่ มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
(2) คาใช0จายตามโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียDตั้งไว0 20,000 บาทเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการสงเสริมเกษตรกรใหลดการใชสารเคมีจากการเกษตร สงเสริมผลิตภัณฑFเกษตรอินทรี
เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยFเรียนรูเกษตรอินทรี(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษDแหลงน้ําและป9าไม0
1. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม
รวม
รวม

3,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข0าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว0 3,000
บาท
(1) คาใช0จายตามโครงการท0องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษDพื้นที่สีเขียว ตั้งไว0 3,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการอนุรักษFฟefนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การจัดหาพันธุFไม รวมทั้งดําเนินการรณรงคF ปลูกตนไมเพื่อแกปPญหาลดโลกรอน ตามหนังสือ ดวน
มากที่ มท 0891.4/ว1353 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 2,130,680 บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานการพาณิชยD
งานตลาดสด
รวม 603,830 บาท
1. งบดําเนินการ
รวม 603,830 บาท
1. หมวดคาใช0สอย
รวม 403,830 บาท
1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 403,830 บาท แยกเป4น
(1) คาจ0างเหมาทําความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 1 และ
ตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 2 ตั้งไว0 288,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 1 และตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร 2 ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาล 1-2 ดูแลโต\ะและแทนปูน การจัดระเบียบตลาดทั้ง 2 แหง (กองบคลัง)
(2) คาเชาอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว0 110,000 บาท เพื่อจายเปนคา
เชาอาคารตลาดสดเทศบาล 2 และตอสัญญาเชาอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
กองคลัง คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองคลัง)
(3) คาเชาที่ดินกรมธนารักษD ตั้งไว0 2,000 บาท เพื่อเปนคาเชาที่ดินกรมธนารักษF
(กองคลัง)
(4) คาเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว0 3,830 บาท เพื่อจาย
เปนคาประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 2 (กองคลัง)

2. หมวดคาสาธารณูปโภค

รวม 200,000 บาท

2.1 ประเภทคาไฟฟJาตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งไว0 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟOา
ตลาดสดเทศบาล 1 (กองคลัง)
2.2 ประเภทคาไฟฟJาตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว0 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟOา
ตลาดสดเทศบาล 2 (กองคลัง)
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แผนงานการพาณิชยD
งานโรงฆาสัตวD
1. งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)

รวม 1,526,850 บาท
รวม 326,850 บาท
รวม 326,850 บาท

1.1 ประเภทคาจ0างพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 309,640บาทเพื่อจายเปนคาจาง
พนักงานจางตามภารกิจคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ0างตามภารกิจ ตั้งไว0 17,210 บาทเพื่อจายเปน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ และเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําป7 คํานวณตั้งจายไว
12 เดือน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

2. งบดําเนินงาน
1. หมวดคาใช0สอย

รวม 1,200,000 บาท
รวม 980,000 บาท

1.1 ประเภทรายจายเพื่อให0ได0มาซึ่งบริการ ตั้งไว0 960,000 บาท
(1) คาจ0างเหมาบริการฆาสัตวD และดูแลรักษาความสะอาดโรงฆาสัตวD เทศบาล
ตําบลทาแรตั้งไว0 960,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการฆาสุกร โค กระบือ และ
ทําความสะอาดโรงฆาสัตวF (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
1.2 ประเภทคาบํา รุงรักษาและซอมแซมทรัพยDสิน ตั้งไว0 20,000บาทเพื่ อจายเปนคา
ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรF เครื่องตัดหญา ตูเย็น ฯลฯ หรือทรัพยFสินอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานโรงฆาสัตวF(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)

2. หมวดคาวัสดุ

รวม 200,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุงานบ0านงานครัว ตั้งไว0 30,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาดไมถู
พื้น น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยูในประเภทวัสดุงานบานงานครัว
และเครื่องสุขภัณฑFใหกับโรงฆาสัตวFเทศบาลตําบลทาแร(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.2ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว0 150,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล
น้ํ ามั นเบนซิ น น้ํ ามั นจารบี น้ํ ากลั่ น น้ํ ามั นเครื่ อง แก\ สหุ งตมฯลฯ ใหกั บโรงฆาสั ตวF เทศบาลตํ าบลทาแร(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.3ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรDหรือการแพทยD ตั้งไว0 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตรF เชน น้ํายา สารเคมี และอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวFเทศบาลตําบลทาแร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
2.4ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว0 10,000 บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ใหกับโรงฆาสัตวFเทศบาลตําบลทาแร เชน เสื้อ กางเกง หมวก รองเทา เสื้อกันฝน ฯลฯ(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล0อม)

3. หมวดสาธารณูปโภค

รวม 20,000 บาท

3.1 ประเภทคาไฟฟJา ตั้งไว0 20,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟOาในโรงฆาสัตวF
เทศบาลตําบลทาแร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล0อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลทาแร
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,422,010บาท จายจากรายได0จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป4น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม 13,422,010บาท
1. ประเภทชําระหนี้เงินต0น
รวม 2,002,030 บาท
- เพื่อชําระหนี้เงินกู0 สําหรับกอสร0างโรงฆาสัตวDเทศบาลตําบลทาแร จํานวนเงิน546,450
บาทตามสัญญาเลขที่ 552/160/2551ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551ป7ที่ 6 งวดที่ 6แยกเป4น
ตนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย
544,273.04 บาท
ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย
2,174.65
บาท
รวม
546,447,69 บาท
- เพื่อชําระหนี้เงินกู0สําหรับกอสร0างศูนยDพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟWลทDติกคอ
นกรีต จํานวนทั้งสิ้น 1,455,580 บาท ตามสัญญาเลขที่ 541/149/2551ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551ป7ที่ 6
งวดที่ 6 แยกเป4น
ตนเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย
1,206,407.15 บาท
ตนเงินที่ไมตองเสียดอกเบี้ย
249,171.14 บาท
รวม 1,455,578.29 บาท
2. ประเภทคาชําระดอกเบี้ย
รวม 379,310 บาท
- เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู0 สําหรับกอสร0างโรงฆาสัตวDเทศบาลตําบลทาแร จํานวนเงิน
145,200บาทตามสัญญาเลขที่ 552/160/2551ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551ป7ที่ 6 งวดที่ 6
- เพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู0 สําหรับกอสร0างศูนยDพัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟWลทDติกคอนกรีต จํานวนทั้งสิ้น 234,110 บาท ตามสัญญาเลขที่ 541/149/2551ลงวันที่ 27 มีนาคม
2551 ป7ที่ 6 งวดที่ 6 (สํานักปลัดเทศบาล)
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว0 240,000 บาท เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตรารอยละหา พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจาง สงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 (สํานักปลัดเทศบาล)
4. ประเภทเงินชวยเหลืองบเฉพาะการประปา ตั้งไว0 100,000บาท เพื่อจายชวยเหลือเฉพาะการ
ประปาซึ่งมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน (สํานักปลัดเทศบาล)
5. โครงการสงเคราะหDเบี้ยยังชีพผู0ป9วยเอดสD ตั้งไว0 48,000 บาทเพื่อจายเบี้ยยังชีพใหแกผูปQวย
เอดสFในเขตเทศบาลตําบลทาแร รายละ 500 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือนตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจฯ พ.ศ.2542มาตรา 16การดํ า เนิ น งานใหถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหFเพื่อการยังชีพขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548(
สํานักปลัดเทศบาล)
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6.โครงการจายเบี้ยยังชีพผู0สูงอายุประจําป ตั้งไว0 7,704,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลทาแร คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท.0891/3/ว 638 ลงวันที่ 24
มีนาคม 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
7.โครงการจายเบี้ยความพิการประจําป ตั้งไว0 1,872,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยความพิการให
คนพิการในเขตเทศบาลตําบลทาแร คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามหนังสือดวนมาก 0891.3/ว 3609
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑFการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคFกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่2) พ.ศ.
2559 (สํานักปลัดเทศบาล)
8. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว0 50,000บาท เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณFไวลวงหนาได (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
9. ประเภทรายจายตามข0อผูกพัน ตั้งไว0 310,570 บาท แยกเป4น
9.1 เงินสมทบเข0ากองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาพื้นที่ (สกลนคร)ตั้ง
ไว0 144,430 บาท เพื่อสงเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 47และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลั กเกณฑF เ พื่ อสนั บ สนุ น ใหองคF กรปกครองสวนทองถิ่ น หรื อเทศบาลดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดยสมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ ไ ดรั บ จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ขภาพแหงชาติ และใหใชขอมู ล จํ า นวนประชากรตามทะเบี ย นราษฎรF
(6,419คน) (สํานักปลัดเทศบาล)
9.2 เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว0 61,140 บาท เพื่อเปน
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคF กรปกครองสวนทองถิ่ น เกี่ ย วกั บ คาบํ า รุ งสมาคม พ.ศ.2555
(สํานักปลัดเทศบาล)
9.3 เงินคาใช0จายในการจัดการจราจร ตั้งไว0 15,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในกิจการโดย
จายเปนคาจัดหาอุปกรณFในสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนFโดยตรงไดแก การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับ
กิจการจราจร เชน วิทยุสื่อสารประจําตัว เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเสนจราจร สีทา และตี
เสน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
(สํานักปลัดเทศบาล)
9.4 เงินชวยคาทําศพ ตั้งไว0 30,000บาทเพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือคาทําศพ
พนั กงานเทศบาล/ลู กจางประจํ า /พนักงานจางเทศบาลตํ า บลทาแร ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑFเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554เรื่องการจายเงิน
ชวยพิเ ศษของขาราชการสวนทองถิ่ น ผูรั บบํ านาญ และขาราชการสวนทองถิ่ นซึ่ งถึ งแกความตาย (สํ านั ก
ปลัดเทศบาล)
9.5 เงินคาชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งไว0 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือน
และที่ดินของศูนยFจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลทาแร และตลาดสดเทศบาลตําบลทาแร (กองคลัง)

51

บําเหน็จ/บํานาญ

รวม 716,100 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข0าราชการสวนท0องถิ่น(กบท.) ตั้งไว0680,000
บาท เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายรับไมรวมเงินอุดหนุน
เงินกู ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว33ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2556(สํานักปลัดเทศบาล)
(2) เงินชวยคาครองชีพผู0รับบํานาญข0าราชการสวนท0องถิ่น (ไมรวมตําแหนงครู) ตั้งไว0
36,100 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่ มท 0808.5/ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เรื่อง สงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นประจําป7งบประมาณ พ.ศ.2558) (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

