
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  4,495,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 100,000 บาท
งบกลาง รวม 100,000 บาท
สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ในกรณีทีหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายไว้
หรือมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือตังงบประมาณรายจ่ายไว้
แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ตามระเบียบทีกําหนด

งบบุคลากร  เป็นเงิน 897,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 897,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,390 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี 
ตามประกาศและหนังสือทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง พนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,657,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ของเทศบาล และเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
(โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างผู้ได้รับคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล ในหน่วยงานนีเป็น
ค่า     เล่าเรียนบุตร ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่าไม้

อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี
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ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ
อย่างหนึงอย่างใดแก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเปลียนสาร กรองนําและซ่อมแซม
ถังนําประปา และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ 
รวมทังอืนๆทีเกียวข้อง ดังรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างในหน่วยงานนี ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง
รวมถึงค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของหน่วยงานนี เช่น  รถยนต์รถจักรยานยนต์ 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี       
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 174,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร  ค่าสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือการจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของทีซือ
หรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนพร้อมกับค่าสิงของทีซือ สําหรับใช้ในกิจการประปา และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนแประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ เป็น
ต้น และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก 
เชือก แปรงทาสี พู่กัน สี และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
หัวเทียน   ยางรถและรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่าย เพือจัดซือหรือเปลียนวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งของหน่วยงานนี เพือให้อยู่สภาพ
ทีใช้การได้ดีตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะ
ของหน่วยงานนี เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี 
นํามันเครือง และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย
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วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรและจัดซือพันธู์กล้า
ไม้ เช่น กระถาง      ปุ๋ย ต้นไม้  ฯลฯ สําหรับทีใช้ในกิจการประปา และราย
ละเอียดตามบัญชี  จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 
เช่น อุปกรณ์   สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ             
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังนําประปา
ในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,841,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 881,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 715,000 บาท
จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   
จํานวน  1  คัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-รถบรรทุกเป็นเครืองยนต์ดีเซล
-มีนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 1 ตัน
-มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับนังและเก็บของได้   
-ระบบขับเคลือน 2 ล้อ 
-ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่
ตํากว่า 110 กิโลวัตต์
-เป็นกระบะสําเร็จรูป
-เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   64  ลําดับที  24

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 114,000 บาท
จัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่มใต้นํา (ปัมซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์
จํานวน  3  เครือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์(V) 
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   65  ลําดับที  25
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 52,500 บาท
1. จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า  จํานวน  27,500  บาท
จํานวน  1  เครือง โดยมีรายละเอียดดังนี
-ขนาด 3 กิโลวัตต์
-เป็นเครืองยนต์เบนซิน
(จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   66  ลําดับที  26

2. จัดซือไม้ชักฟิวส์ แบบ 3 ท่อน  พร้อมอุปกรณ์  
 จํานวน25,000  บาท จํานวน  1  ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี
-เป็นแบบ 3 ท่อน ท่อนละ 8 ฟุต  รวมความยาว 24 ฟุต
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   67  ลําดับที  27

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 960,000 บาท
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 960,000 บาท
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1.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตังปัมซับเมอร์ส 
บริเวณหมู่ที 10 ตําบลท่าไม้ (บ้านโรงหีบเล็ก)  
จํานวน  195,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ 
ขนาด 5 นิว ความลึกไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา 
หรือจนกว่าจะได้นําทีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการ
ผลิตนําประปาพร้อมใบตรวจคุณภาพนําใต้ดิน พร้อมติดตัง
ปัมซับเมอร์ส ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) 
บริเวณหมู่ที 10 ตําบลท่าไม้ (บ้านโรงหีบเล็ก)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  24  ลําดับที  1
2.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตังปัมซับเมอร์สและ
เปลียนถังกรองนําประปาบริเวณหอถังประปาหมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ 
(ตลาดท่าไม้) จํานวน 255,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด   5 นิว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 40.00เมตร หรือ 20.00วาหรือจนกว่าจะได้นํา
ทีมีคุณภาพแลมีะปริมาณเพียงพอต่อการผลิตนําประปา
พร้อมใบตรวจคุณภาพนําใต้ดิน พร้อมติดตังปัมซับเมอร์ส 
ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลียนถังกรอง
นําประปาพร้อมติดตัง บริเวณหอถังประปาหมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ 
(ตลาดท่าไม้)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  25  ลําดับที  2
3.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตังปัมซับเมอร์ส
และเปลียนถังกรองนําประปา บริเวณหมู่ที 9 ตําบลท่าไม้ 
(บ้านดอนแจง)  จํานวน 255,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด   5 นิว ความลึก
ไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจนกว่าจะได้นํา
ทีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตนําประปา
พร้อมใบตรวจคุณภาพนําใต้ดิน พร้อมติดตังปัมซับเมอร์ส 
ขนาด 3 แรง(HP) ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลียนถังกรอง
นําประปาพร้อมติดตัง บริเวณหมู่ที 9 ตําบลท่าไม้ (บ้านดอนแจง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  26  ลําดับที  3
4.โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่พร้อมติดตังปัมซับเมอร์สและ
เปลียนถังกรองนําประปา บริเวณหมู่ที 9 ตําบลท่าไม้ 
(ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลฯ)   จํานวน  255,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลใหม่ ขนาด   5 นิว ความลึกไม่น้อย
กว่า 40.00 เมตร หรือ 20.00 วา หรือจนกว่าจะได้นําทีมีคุณภาพ
และมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตนําประปาพร้อมใบตรวจ
คุณภาพนําใต้ดิน พร้อมติดตังปัมซับเมอร์ส ขนาด 3แรง(HP)
ขนาด 220 โวลต์(V) และเปลียนถังกรองนําประปาพร้อมติดตัง 
บริเวณหมู่ที 9 ตําบลท่าไม้ (ด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาลฯ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  27  ลําดับที  4
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