
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 4,514,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,514,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,106,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,106,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ   โดยคํานวณตังจ่ายไว้  12
   เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้อํานวย
การและหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน  ลงวันที  18  เมษายน  2556  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12  เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,387,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจํา ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 2,150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,010,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
            1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนต่าง ๆ   , ค่าเบียประกัน , ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ,  ค่าจ้าง
เหมาบริการทีเทศบาลต้องจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างใด ซึง
อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมและค่าใช้จ่าย
อืนทีเข้าลักษณะรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   จํานวน   90,000  บาท 
            2.ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพือจัดการขยะมูลฝอย  เก็บค่า
ธรรมเนียมตลาด ฯลฯ   จํานวน  1,920,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่า
เช่าทีพักและอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น  โต๊ะ เก้าอี ตู้เก็บเอกสาร รถเข็น  ยานพาหนะทุก
ประเภท  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองมือแพทย์   ฯลฯ  
              

ค่าวัสดุ รวม 233,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือกระดาษ  หมึกโรเนียว  ดินสอ  ปากกา  
ไม้บรรทัด  กระดาษไข   แบบพิมพ์ต่าง ๆ   ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟ  
สายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  ปลักไฟ   ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  คราด  ผงซักฟอก  สบู่  
นํายาดับกลิน   หรือนํายาเครืองสุขภัณฑ์   สายยางนํา  กระบอกฉีดยาฆ่า
แมลง     ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางรถ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน  
หัวเทียน นํากลัน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่นนํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน   นํามันหล่อลืน  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์มถ่าย
รูป โฟม  อัลบัมใส่รูป ฯลฯ  เพือใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์  แถบพิมพ์  กระดาษต่อเนือง  กระดาษไขคอมพิวเตอร์  หมึก
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 1,020,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,020,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดหารถฉุกเฉิน (EMS) พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1,000,000 บาท
สําหรับจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 2,400  ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลว้ตต์  
โดยมีคุณสมบัติพืนฐานดังนี
1) เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) ประตูด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ทีแขวนนําเกลือ
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
6) มีสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครืองขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
     (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
     (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
     (3) เครืองส่องกล่องเสียงและเครืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
     (4) เครืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
     (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลือน
     (6) ชุดเฝือกลม
     (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
     (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน
     (9) เก้าอีเคลือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
   (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ
(จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560  ) 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองทํานําเย็น  ขนาด 2 ก็อก มีคุณลักษณะดังนี
 - ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
 - ถังบรรจุภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
 - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา
 - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
 - ราคารวมค่าติดตัง อุปกรณ์การติดตัง เช่น เบรคเกอร์กันดูด
(จัดหาตามราคาท้องถิน) 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จํานวน 7,900 บาท
สําหรับจัดหาเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ราคา 7,900
 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(จัดหาตามราคาท้องถิน)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)
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