
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่าไม้
อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,478,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,846,840 บาท

งบบุคลากร รวม 7,218,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  (210100) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  (210200) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  (210300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ  และที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  (210400)   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (210600)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,370,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,108,300 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้   ตามประกาศคณะกรรมการของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  (220300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,440 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างใน
หน่วยงานนี้ ตามประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 674,300 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,580 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)  เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ  ในหน่วยงาน
นี้        ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 3,178,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 336,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (310100) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ตํารวจในการตรวจตรา และปราบปรามผู้กระทําผิดละเมิด
เทศบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมืองตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  อปพร. ที่ได้
รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่กับเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
กรรมการชุดต่าง ๆ ของเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้า
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติ
งานชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  ประจําปี
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าเบี้ยประชุม  (310200)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานสภา
เทศบาล เช่น ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่างๆเป็น
ต้น ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง  เฉพาะครั้งที่มาประชุม  ครั้งละ  250
  บาท ต่อคน  สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน  4  ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าวสําหรับการ
ประชุมของแต่ละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ให้ประธาน
กรรมการและกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (310300)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 222,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนี้เป็นค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,500 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ใน
หน่วยงานนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร  ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าประกันภัยรถ  ตลอดจน ค่า พร
บ. ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  เป็นไปตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่าย  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 85,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)   
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  70,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ  คณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือ เยี่ยมชม  หรือทัศนะศึกษาดู
งาน  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาแล้ว  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม หรือเงินที่ผู้อุทิศให้ โดยตั้งจ่ายตามหนังสือ   กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที่ 0816.5/;16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2548
   และในปีงบประมาณ  2559  เทศบาลมีรายได้จริง  60,295,765.01
 บาท   หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม   หรือเงินที่
มีผู้อุทิศให้      จํานวน  28,466,664.50   บาท  คงเหลือรายได้จริงที่นํา
ไปคํานวณ  31,829,100.51 บาท   เมื่อคํานวณร้อยละ  1  แล้ว  เป็น
เงิน  318,291.01  บาท  จึงตั้งจ่ายไว้  จํานวน  70,000   บาท  
-ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ    จํานวน    15,000   บาท
          เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ  เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง  และค่าบริการ  สําหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่     ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้า
ร่วมประชุม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือจังหวัด
กาญจนบุรีที่ 0816.5/;16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม  2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
นี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่า
พาหนะเดินทาง   ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  

โครงการจัดทําวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล  เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  โดยออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆ

โครงการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 155,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลท่าไม้  ตามที่กฎหมาย
กําหนดอีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภา 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น    รถยนต์     รถ
จักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าวัสดุ รวม 637,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร   ค่าซื้อหนังสือพิมพ์  ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือการจ้าง  พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง
พิมพ์  ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ  ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ธงชาติหรือธง
ต่าง ๆ  สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นต้น  และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม  ช้อน  จาน  แก้วนํ้า  จานรองแก้วนํ้า  หม้อ
หุงข้าว   ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  กระดาษทิชชู  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ไม้  ไม้อัด  เหล็ก   เชือก  แปรงทาสี  พู่กัน  สี  และราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ และรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งของหน่วยงานนี้ เพื่อให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดีตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน    นํ้ามันดีเซล  จารบี  นํ้ามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  (331000) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า
ไม้  และจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  กระถาง  ปุ๋ย  ต้นไม้  สี ฯลฯ
              และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์  แผ่นพับต่างๆ หรือวัสดุ
โฆษณาอื่น ๆ   ที่จําเป็นต้องใช้  และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่าย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ   (331700)  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจ
กําหนดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 965,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

ประเภทค่าบริการไฟฟ้า  (340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
สํานักงานเทศบาล , ศาลาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาล กล้องวงจร
ปิด  เสียงตามสายรวมทั้งกิจการของเทศบาล  ให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าบริการค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล  (340200)   เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลท่าไม้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   (340300)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์
ประจําที่ของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่  ให้กับองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาท่ามะกา  และศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ
  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ยากร   (340400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวง
ตราไปรษณีย์อากร  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  สําหรับส่งหนังสือราชการ
ของเทศบาล  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคม  (340500)  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่น ๆ  
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งบลงทุน รวม 359,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 359,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
จัดซื้อตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาดไม่น้อยกว่า  7 คิว  
จํานวน 1  เครื่อง (เป็นรายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่กําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 350,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    (411800)   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้    เช่น    รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  

งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ตามมติการประเมิน  เพื่อกําหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาล 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)     
       -เงินอุดหนุนอําเภอท่ามะกา  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดตั้ง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือ
การจัดจ้างของอําเภอท่ามะกา   จํานวน     30,000     บาท     
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 -เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อดําเนินการ
โครงการ  การดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี   จํานวน   20,000 บาท  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 666,930 บาท
งบบุคลากร รวม 555,230 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 555,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,230 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน   (220100)   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 111,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,700 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,700 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  ในหน่วยงานนี้เป็นค่าเล่าเรียนบุตร  ซึ่ง
มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ พนักงานในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง    ค่าพาหนะเดินทาง   ค่าเช่าที่พัก
ระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย 

โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม  เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นค่า
อาหาร และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชาคม  ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลา  ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น     รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร   ค่าซื้อหนังสือพิมพ์   ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อ หรือการจ้าง   พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น    พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือ
จ้างพิมพ์  ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาสี่ปีและ
เทศบัญญัติ   พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ รายละเอียด
ตามบัญชี  จําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย   
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,706,350 บาท
งบบุคลากร รวม 2,888,950 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,888,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,226,900 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ให้
แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้   ตามประกาศคณะกรรมการของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  (220300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ของเทศบาล  ตามมติประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวัน
ที่  31  มีนาคม  2559      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,440 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220500) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,770 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220700) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   ของหน่วยงานนี้  ตามหนังสือสั่งการ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,440 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800)  เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ  ในหน่วยงาน
นี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัด และตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (310100) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
 ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี้   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนี้เป็นค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ในหน่วยงานนี้เป็น
ค่าเล่าเรียนบุตร   ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล  ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์   ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  เช่น  ค่า
ธรรมเนียมการขอใช้เช็คจากธนาคาร และค่าลงทะเบียนในการอบรม
สัมมนาต่าง ๆ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เช่นค่าจ้างผู้ช่วยช่างแผนที่ภาษี  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูลแผนที่ภาษี  ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพื่อปรับข้อมูลที่ดินรายเดือนหรือจ้าง
บุคคลภายนอกดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เทศบาลและเพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปดูงานแผนที่ภาษีกับหน่วยงานที่ประสบความ
สําเร็จ  เช่น ค่าของที่ระลึก  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม  ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุต่างๆ และอื่น ๆ ที่จําเป็นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น     รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

วันที่พิมพ์ : 7/8/2560  22:15:27 หน้า : 10/36



ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร   ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง  พร้อม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือจ้างพิมพ์  ค่าถ่าย ค่าเย็บ
เล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของที่
ซื้อ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ไม้  ไม้อัด  เหล็ก  เชือก  แปรงทาสี  พู่กัน  สี และรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)     เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ และราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี้ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตาม
ความจําเป็น   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน      นํ้ามันดีเซล  จารบี  นํ้ามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)    จํานวน  5,000
  บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษ
โปสเตอร์  แผ่นพับต่างๆหรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องใช้   และราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   (340300)   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์
ประจําที่ของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้กับองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์   (340400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  สําหรับส่งหนังสือราชการของ
หน่วยงานนี้   และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม  (340500)    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสารอื่น ๆ  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 40,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 2 ตู้ จํานวน 12,400 บาท
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร  จํานวน  2  ตู้  แบบ  3  ลิ้นชัก  ตัวตู้ผลิตจากวัสดุแผ่นรีดเย็น
สําหรับใช้เก็บแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนที่ภาษีของ
เทศบาล   (เป็นรายการครุภัณฑ์สํานักงานที่จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่อง
จากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

โต๊ะหน้าขาว จํานวน 8,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว  จํานวน  2
  ตัว  สําหรับใช้ในการออกให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่   (เป็นรายการครุภัณฑ์สํานักงานที่จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจาก
ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    (411800)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้    เช่น    รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท

-ค่าภาษีอากรถอนคืน     จํานวน  10,000  บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน  กรณีเทศบาลมีความจําเป็นต้อง
ถอนคืนภาษีให้แก่ผู้ชําระภาษีในระหว่างปีงบประมาณ   
-ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (K)    จํานวน  20,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับราคาค่างานก่อสร้าง  ตามสูตรการปรับราคาได้ตาม
เงื่อนไขหลักเกณฑ์  สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่องการ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,267,050 บาท

งบบุคลากร รวม 2,459,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,459,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 426,140 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศ ฯ
 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 670,720 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้ ตามมติคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,223,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 138,790 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ  ในหน่วยงาน
นี้  ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก
.ท.จ.) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 568,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนี้เป็นค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ในหน่วยงานนี้เป็น
ค่าเล่าเรียนบุตร  ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้าง
ในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น     รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  
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ค่าวัสดุ รวม 292,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร   ค่าซื้อหนังสือพิมพ์  ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือการจ้าง  พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง
พิมพ์  ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ  ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ธงชาติหรือธง
ต่าง ๆ  สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นต้น  และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ไม้  ไม้อัด  เหล็ก  เชือก  แปรงทาสี  พู่กัน  สี และรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ และราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี้ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตาม
ความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน      นํ้ามันดีเซล  จารบี  นํ้ามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  (331200)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกายของพนักงานและลูกจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและสมาชิก  อปพร.  เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ  กางเกง  เครื่องหมาย  ยศ
และสังกัด    ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก ฯลฯ  เป็นต้น  และราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง   (331700)    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับ
เพลิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สําหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลและสมาชิก  อปพร.  ราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 143,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

ประเภทค่าบริการไฟฟ้า  (340100)    เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ของ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์   (340300)    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์
ประจําที่ของ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ให้กับองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ   

งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ชุดดับเพลิง จํานวน  3
  ชุด ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล (เป็นรายการครุภัณฑ์เครื่องดับ
เพลิงที่จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นชุดดับเพลิง
2) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกันนํ้าระบายอากาศและฉนวนกัน
ความร้อน ซับในสามารถถอดออกจากกันได้  ประกอบด้วยตัวเสื้อ และ
กางเกง ติดแถบสะท้อนแสง มีกระเป๋าด้านหน้าที่ตัวเสื้อ
3) มีถุงมือกันความร้อน 
4) มีหมวกที่มีกระจกหน้า  มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอด้านหลัง
5) มีรองเท้าที่มีลักษณะดังนี้
     - ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ 
     - แผ่นฉนวนกันความร้อน  
     - พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น 
     - พื้นส้นชนิดกันลื่น

     - มีหูจับ
     - แผ่นยางกันกระแทก    
6) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะหนาสองชั้น เย็บติดเป็น
ชิ้นเดียว

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   (411800)   เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้    เช่น    รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
สมนาคุณ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม   และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นในโครงการนี้  

โครงการท่าไม้ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าสมนาคุณ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   และค่าใช้จ่ายอื่น
ตามความจําเป็นในโครงการนี้  
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
สมนาคุณ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม   และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นในโครงการนี้  

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลปีใหม่  เป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  เช่น   อปพร.  ตํารวจ    ตํารวจชุมชน    กํานัน    ผู้ใหญ่
บ้าน    เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ค่าอุปกรณ์การแพทย์  ผ้าเย็น ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นตามโครงการนี้   

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าสมนาคุณ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม   และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นในโครงการนี้  

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล  เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าสมนาคุณ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม   และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็นในโครงการนี้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,434,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,622,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,622,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 998,570 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  และข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
หน่วยงานนี้  ตามประกาศฯรวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  (220300)     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,800 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220700)     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจในหน่วยงานนี้ ตามประกาศฯและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,490 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง    (220800)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจในหน่วย
งานนี้ ตามประกาศฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (310100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อ
จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  ประจําปีให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างในหน่วยงานนี้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (310300)   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้าง
ในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม การป้องกันแก้ไขยาเสพติด เป็น
ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ตาม
ความจําเป็นโครงการนี้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในการอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400) เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น     รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  จ้างถ่าย
สําเนา เช่น กระดาษ แฟ้ม  หนังสือพิมพ์   ซองในการบรรจุหีบ
ห่อ  ตะแกรงวางเอกสาร  หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่าย    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแสง
สว่าง    สายไฟ    หลอดไฟ  ตลับไฟ   สปอตร์ไลท์   ไฟกระพริบ  ปลั๊ก
เสียบ  สายไฟแบบหลายช่องเสียบ  และวัสดุอื่นรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว  ใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น นํ้ายาล้างห้องนํ้า  แปรงถู
พื้น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  สบู่  ที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  ที่จํา
เป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ไม้ ไม้อัด  เชือก  แปรงทาสี  พู่กัน  สี และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยางรถ   และราย
ละเอียดตามบัญชี การจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
ยานพาหนะของหน่วยงานนี้ให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดี  ตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน  ดีเซล  จารบี  นํ้ามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่าย 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   (330900)   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์  ใช้สําหรับจัดซื้อยาสามัญประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ชุดทําแผล ยาทาฟอกชํ้า พลาสเตอร์ยา ปรอท ฯลฯ และอื่น ๆ
 ตามความจําเป็น  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จํานวน 35,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร   (331000)   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
เกษตร  เช่น มีดดายหญ้า คราด สลิงเครื่องตัดหญ้า  กรรไกรตัดกิ่ง
ไม้/หญ้า หินลับมีดและอื่น ๆ ตามความจําเป็น  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์   หมึกพิมพ์   หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย      

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุการศึกษา  (331500)     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เพื่อ
ใช้จัดทําวัสดุการศึกษา  หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  สื่อการเรียนการสอนที่ทําด้วยพลาสติก  ไม้
หรือวัสดุอื่นๆ  กระดานลื่น  พลาสติก  เบาะยืดหยุ่น  ของเล่นหรือเครื่อง
เล่นที่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามมุม  การเรียนรู้  เครื่องเล่นกลาง
แจ้ง  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า   (340100)   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 2  ศูนย์ ให้กับการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค   

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    (411800)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานนี้  เช่น  เครื่องเล่น
เด็ก  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  ตู้  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,892,350 บาท
งบบุคลากร รวม 469,250 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 469,250 บาท

 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (220100)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก   พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
หน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,767,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสีหนูน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเงินรางวัลสนับ
สนุน เครื่องแต่งกาย  ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง  จ้าง
เหมาบริการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัล สําหรับการประกวดและตัดสิน ค่าเงิน
สนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างการแสดงต่างๆ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องไฟ ค่า
เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตาม
หนังสือ ที่ กจ 0037.10 / 2093    ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

ค่าวัสดุ รวม 1,107,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 937,100 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม  (นม)  (330400)   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม)  สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่  6  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัสดุการศึกษา จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนา    การเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0893.2/ว
 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม  2551 โดยให้คํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
บริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 1,656,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,656,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,656,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  (610200)    
-เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน   จํานวน  1,556,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อพนัน  จํานวน    50,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อพนัน  ตามโครงการน้อมนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  จํานวน    50,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น  ตามโครงการศูนย์การ
เรียนรู้  ICT ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,382,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,982,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,982,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,255,770 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (220200)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ให้
แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้   ตามประกาศคณะกรรมการของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  (220300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ของเทศบาล  ตามมติประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวัน
ที่  31  มีนาคม  2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 430,640 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้    และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,650 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   ของหน่วยงานนี้  รวมทั้ง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพื่อจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในหน่วย
งานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัด รวมทั้ง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 4,117,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (310100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (310300)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน  (310400)   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนี้เป็นค่าเช่าบ้าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ในหน่วยงานนี้เป็น
ค่าเล่าเรียนบุตร   ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 3,115,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,510,400 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล  ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้เมืองน่าอยู่   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้
เมืองน่าอยู่ เช่นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตอบ
แทนวิทยากร   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก  ค่ายานพาหนะเดิน
ทาง  ค่าของที่ระลึก  ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย  

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลท่าไม้ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อรองรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลท่าไม้ เช่น ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ฯลฯ ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย

โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ฯลฯ  ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย

โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย

โครงการอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้
สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะเดินทาง   ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น     รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ซอง
เอกสาร  ฯลฯ หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว  เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเช่นไม้
กวาด  นํ้ายาทําความสะอาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาเช็ดกระจก  ไม้ถูพื้น ถัง
ขยะ ฯลฯ   รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานนี้    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  (330600)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ไม้  ไม้อัด  เหล็ก  เชือก  แปรงทาสี  พู่กัน  สี  ฯลฯ  และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
นี้ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยางรถ   และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตาม
ความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)    เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นยุง ฯลฯ
  ของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  จารบี  นํ้ามัน
เครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   (330900)    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น  สารเคมีกําจัดยุง  ทรายอะเบท วัคซีนพิษ
สุนัขบ้า  สําหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร   (331000)  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
เกษตร  เช่น  มีดดายหญ้า คราดซี่พรวนดิน ลวดสลิง เครื่องตัด
หญ้า  กรรไกรตัดกิ่งไม้/หญ้า  หินลับมีดและอื่น ๆ ตามความจําเป็น  และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์  แผ่นพับต่างๆหรือวัสดุ
โฆษณาอื่น ๆ  ที่จําเป็นต้องใช้   และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่าย
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   (331200)  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายสําหรับคนงานรักษาความสะอาด  เช่น  รองเท้าบูท  ถุงมือ  เสื้อ
คนงาน  และอื่น ๆ  ที่จําเป็น  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่าย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)   เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานนี้  เช่น รถยนต์ รถ
บรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  ตู้  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติ 

งบเงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 82,500 บาท

เงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (อสม.)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน สําหรับการ
บริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ท่าไม้ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 413,400 บาท

งบบุคลากร รวม 278,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 278,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 278,400 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (320100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
เทศบาล  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเทศบาลพบประชาชน  เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเครื่องขยายเสียง  ค่าของขวัญของ
รางวัล  ค่าถุงยังชีพ   ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าของที่ระลึก เงินสนับสนุน
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
ตามโครงการนี้   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)    เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้    เช่น   รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ คลิป ลวด
เย็บกระดาษ แฟ้ม ตรายาง ซองเอกสาร  ฯลฯ หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น   อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าบริการไฟฟ้า   (340100)  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ ให้
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล  (340200)   เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่านํ้าประปา  ค่านํ้าบาดาล  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลท่าไม้   

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)  เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้    เช่น    รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,388,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,750,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,750,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,094,500 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง  (220300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล  ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 169,400 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี้ ตามประกาศคณะ
กรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,300 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)    เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ  ใน
หน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง

งบดําเนินงาน รวม 2,608,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (310100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี้ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (310300)   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,500 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ในหน่วยงานนี้เป็น
ค่าเล่าเรียนบุตร  ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,216,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,131,600 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล  ค่าจ้าง
เหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนแสงชู
โต และภายในเขตเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดิน
ทางไปราชการ    เช่น    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง     ค่าพาหนะเดินทาง   ค่า
เช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทราย
จ่าย  

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รังวัดที่สาธารณะ  โดยกําหนดให้นายอําเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400)  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น    รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์     เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 960,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (330100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร   ค่าซื้อหนังสือพิมพ์  ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือการจ้าง  พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง
พิมพ์  ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อ  ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ธงชาติหรือธง
ต่าง ๆ  สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใช้ติดตั้งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตาม
ถนน  และสวนสาธารณะต่าง ๆ เช่น  โคมไฟฟ้า  หลอดไฟ  บัลลาส  สาย
ไฟ  และอื่น ๆ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  ที่จํา
เป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  (330600)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น  ไม้ ไม้อัด  เชือก  เหล็ก  แปรงทาสี  พู่กัน สี ฯลฯ  และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน
นี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   หัวเทียน  ยางรถ   และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตาม
ความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้  เช่น  นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันดีเซล  จารบี  นํ้ามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร   (331000)   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
เกษตร ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และวัสดุ
ทางการเกษตรต่าง ๆ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทราย
จ่าย ที่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

ประเภทค่าบริการไฟฟ้า   (340100)  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับ
ไฟฟ้าและแสงสว่างตามทางสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลส่วนเกิน
สิทธิร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้ใช้
ไฟฟ้าผลิตกิจการขนาดเล็กทุกราย

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (411800)   เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้   เช่น    รถยนต์   รถ
จักรยานยนต์    เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 5,146,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,146,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,146,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่ที่  7  ตําบลท่าไม้ จํานวน 759,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่ที่  7  ตําบลท่าไม้   
จํานวน  759,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
ชนิด  คสล.  ชั้นเดียว ขนาดกว้าง  12.00  เมตร  ยาว  18.00
  เมตร  บริเวณหอถังประปา  หมู่ที่  7  ตําบลท่าไม้  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งการ์ดเรล  (ราวกันอันตราย)  หมู่ที่  9 จํานวน 75,000 บาท

โครงการติดตั้งการ์ดเรล  (ราวกันอันตราย)  หมู่ที่  9  ตําบลท่า
ไม้   จํานวน  75,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันอันตราย)  จํานวน 3 จุด จุดละ  12
  เมตร  หมู่ที่  9  ตําบลท่าไม้ บริเวณทางแยกริมคลองชลประทาน สาย
หน้าเทศบาลตําบลท่าไม้ จุดที่ 1 สามแยกข้างวัดคร้อพนัน  จุดที่ 2 สาม
แยกศาลาประชาคม หมู่ที่  9  จุดที่ 3 สามแยกทางเข้าบ่อขยะของเทศบาล
ตําบลท่าไม้ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  3 จํานวน 270,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  3  จํานวน  270,000  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่  3  ตําบลท่าไม้  ซอยบ้านนางเซ็ง  สัต
ตานนท์  ถึงบริเวณบ้านของนายจารึก  เปรมจิตต์   ผิว
ทางกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  110.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  440.00  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  หรือตามสภาพของพื้นที่  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  3  ตําบลท่าไม้  บริเวณบ้านนางนท  
ทะละ

จํานวน 1,057,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  3 ต.ท่า
ไม้  จํานวน  1,057,000  บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่
ที่  3  ตําบลท่าไม้  บริเวณบ้านนายนท  ทะละ  ถึงบริเวณบ้านของนางอา
รีย์  ไพรวัลย์   ผิว
ทางกว้าง  3.00  เมตร   ยาว  446.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,338.00  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ  0.25  เมตร  หรือตามสภาพของพื้นที่  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay   ซอย 31   หมู่ที่  7 จํานวน 1,062,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ  Overlay  ซอย 31  หมู่ที่  7   ตําบลท่า
ไม้ จํานวน  1,062,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง
แบบ  Overlay  ซอย 31  หมู่ที่  7   ตําบลท่าไม้  เริ่มต้นจากปากทางถึง
เขตตําบลยางม่วง  ผิว
ทางกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  1,005.00  เมตร  หนา  5  เซนติเมตร  หรื
อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,020.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ
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โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay   ซอย 8   หมู่ที่  5 จํานวน 629,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ  Overlay  หมู่ที่  5  ตําบลท่า
ไม้  จํานวน 629,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง
แบบ  Overlay หมู่ที่  5  ตําบลท่าไม้   ซอย 8  ชุมชนพัฒนาห้า
รุ่งเรือง  เริ่มต้นจากปากทางถึงบริเวณร้านซักรีด  ผิว
ทางกว้าง  5.00  เมตร   ยาว  480.00  เมตร  หนา  5 เซนติเมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,400.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 29 หมู่ที่  6 , 7 จํานวน 1,294,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 29 หมู่ที่ 6,7 ต.ท่า
ไม้ จํานวน  1,294,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง
แบบ Overlay ซอย 29 หมู่ที่ 6,7  ต.ท่าไม้ ถนนสายท่าไม้  เชื่อมต่อ
ตําบลยางม่วง (ข้างดับเพลิงท่าไม้)  ผิว
ทางกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,188.00  เมตร  หนา  5  เซนติเมตร  หรื
อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,760.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์  จํานวน  1  ป้าย  ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบ
วาระ (จํานวน  8  ชุมชน)

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชนที่ครบวาระ  เป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมประชาคม  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้   

โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)    เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) เป็นค่าวัสดุ
สํานักงานค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ค่า
ตอบแทนบุคคลภายนอกในการบันทึกข้อมูล จปฐ.  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็น  ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน เป็น
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ตามความจําเป็นในโครงการนี้  ตามหนังสือ ที่ ส.ท.ท. 803/ว
2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่ง
เสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560
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โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับตําบล  เป็นค่าวัสดุสํานักงาน     ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่     ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    สําหรับผู้เข้าร่วมขับเคลื่อน ฯ   ค่าตอบ
แทนวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 

โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล   (ตาม
หนังสือที่   กจ  0004/3003  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน 2548  การจัด
กิจกรรมงานวันคนพิการสากล  ตรงกับวันที่  3  ธันวาคมของทุกปี)  เป็น
ค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่ง
ชาติ (ตามหนังสือที่ มท 0816.10/113   ลงวัน
ที่   28  กุมภาพันธ์  2550 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ  วันที่  13  เมษายนของทุกปี    เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญสําหรับผู้สูงอายุ   ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
อาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้เป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากรและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้

โครงการศูนย์ป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ป้องกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  เป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้  

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับโครงการนี้ 

โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการจัดทําแผนชุมชน  เป็นค่า
วัสดุสํานักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าตกแต่งสถานที่   ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าตอบแทนวิทยากรและกรรมการ   ค่าตอบแทน
เด็กเก็บลูกบอล    ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าแต่ง
หน้า   เงินสนับสนุนค่าถ้วยรางวัล     เงินสนับสนุนชุมชนที่จัดส่งเด็กมาถือ
ป้ายชุมชน   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 

โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วย
งานอื่น  หรือดําเนินการจัดโครงการเองตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อจ่าย
เป็นเงินสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหรือขอรับการสนับสนุน   ค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าตอบแทนเด็กเก็บฟุตบอล  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเครื่องแต่ง
กาย  เงินสนับสนุนให้กับชุมชน  เงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา  ค่าถ้วย
รางวัล  สนับสนุนเด็กถือป้ายชุมชน    ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุทางการแพทย์  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์  ค่าจัดเตรียมสนาม  ค่าธง  ค่า
ป้าย  ค่านํ้าแข็ง  ค่านํ้าดื่ม  ค่าตาข่ายกันฟุตบอล     ค่าเช่าเครื่อง   ขยาย
เสียง  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าเช่ารถ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็น  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการเตรียมการและการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและ
สานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดิน
ทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นในโครงการนี้ ตามหนังสือ ด่ววนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว649 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องการเตรียมการ
และการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอําเภอ

ค่าใช้จ่ายโครงการสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็นในโครงการ
นี้ ตามหนังสือ ที่ วธ 0509.7/ว5713 ลงวัน
ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตามพระราช
บัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ    12   สิงหา   มหาราชินี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ   พิธีการทางศาสนา(ปัจจัยพระภิกษุ
สงฆ์/เครื่องไทยธรรม/ปัจจัยในการทําบุญดอกไม้/ธูป/เทียนฯลฯ ) ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับ
การประกวดและตัดสินแม่ดีเด่น    ค่าเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการ
จัดงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพลุดอกไม้ไฟ   ค่าเช่าเวที   ค่า
จ้างดนตรี   ค่าจ้างนักร้อง   ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง   ค่าจ้าง
เหมาบริการ    ค่าเช่าเครื่องไฟ   ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยาย
เสียง   ค่าจัดทําโล่   ค่าพิมพ์วุฒิบัตร    ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น   

โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสิน  ค่าเงิน
สนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าเช่าเครื่องไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยาย
เสียง เงินสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งนางสงกรานต์เข้าร่วมงาน    เงินค่าแต่ง
หน้านางสงกรานต์    ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง  ค่าเช่าเวทีการ
แสดง     ค่าจ้างนักร้องนักดนตรี  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทั่ว
ไปหรือพื้นบ้าน   ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น 

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่าง ๆ  ค่าวัสดุสํานักงานค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถบุพชาติพร้อมเทียนพรรษา ค่าผ้าอาบนํ้าฝน เงินสนับสนุน
สําหรับชุมชนในการประดับตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้า
พรรษา  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ  โฆษณาและ
เผยแพร่   จัดซื้อ  จัดจ้าง  จ้างเหมาบริการ   ค่าเงินสนับสนุนหรือของที่
ระลึกในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้   

โครงการวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด   ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดหนูน้อยนพ
มาศ     ค่าเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่    ค่าพลุดอกไม้ไฟ    เงินสนับสนุนสําหรับชุมชนในการ
ประกวดตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนแห่   ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าชุดการแสดง ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์ เงินสนับสนุนหน่วยงาน
ที่ส่งนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ    ค่าเช่าเวที   ค่าจ้างดนตรี   ค่าจ้างนัก
ร้อง  ค่าจ้างนักแสดง    ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง  ค่าเครื่องแต่ง
กาย  ค่าจ้างเหมาบริการ      ค่าเช่าเครื่องไฟ    ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียง    ค่าจ้างเหมามหรสพต่างๆ   ค่าจัดทําโล่  ค่าพิมพ์
วุฒิบัตร     ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็น  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,918,060 บาท

งบกลาง รวม 16,918,060 บาท
งบกลาง รวม 16,918,060 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 177,700 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.2533 พระราชกําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ
. 2541  และกฎกระทรวง ฉบับที่ 10  และ ฉบับที่ 15  (พ.ศ
. 2542)  และฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2542  ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการ  พนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง  หมวด 5 ข้อ 33  ให้พนักงานจ้างรับสิทธิประโยชน์  และมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  เว้นแต่ว่าเมื่อประกันสังคม
ให้  เทศบาลเป็นผู้ชําระแทนพนักงานจ้าง   หักเงินสมทบร้อยละ 5 ของค่า
จ้างพนักงานจ้างทั้งหมด

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,300,000 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (110400)    เพื่อจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,576,400 บาท
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ( 110700)   เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,227,200 บาท
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ ( 110800)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้
พิการ  ที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล ที่มีบัตรผู้พิการ
หรือหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้พิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  ( 110900) เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์  ที่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลและมีรายได้
ไม่เพียงพอกับการยังชีพ  ยากจน  หรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยง
ดูไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ตามสมควร  

สํารองจ่าย จํานวน 208,010 บาท
ประเภทเงินสํารองจ่าย  (111000)     พื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่หน่วยงานต่างๆไม่มีงบ
ประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้  หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจําเป็นที่ต้อง
จ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย  หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือ
ไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ซึ่งการอนุมัติให้ใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541  หมวด 2 ข้อ 19      
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 448,200 บาท
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (111100)  รวมเป็นเงิน 448,200 บาท 
- ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    จํานวน   53,200     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 14
 มิถุนายน 2555    ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณราย
รับจริง  
ในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)   ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท และ
จ่ายตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0303.4/ว  3889  ลง
วันที่   29  พฤศจิกายน   2538   ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2559 เทศบาล
มีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น  60,295,765.01  บาท  หักเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม 1,551,462.50  บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 12,887,647
   บาท  หักเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์   14,027,555   บาท  คง
เหลือรายรับที่จะนําไปคํานวณ  เป็นเงิน  31,829,100.51   บาท เมื่อ
คํานวณร้อยละ 1/6 แล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท
.จํานวน  53,154.60  บาท  จึงตั้งจ่ายไว้  53,200  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร    จํานวน       25,000    บาท
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการจราจร  โดยคํานวณตั้งจ่าย
จากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก หรือจากราย
ได้ปกติของเทศบาลตามความจําเป็น  เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการเพื่อจัด
หาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตี
เส้น  แผงกั้น  จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบ
คุมการสัญจรและจัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร   หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมการสัญจรและอื่นๆที่มีลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3203  ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2539   
- ค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  จํานวน   350,000
   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2549
  เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลดําเนินการและ
บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ  โดยสมทบไม่น้อยกว่า  50 % ของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- ค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาปฐมวัย 
ตั้งไว้ 15,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
- ประเภทเงินช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ)   (111200)     จํานวน   5,000
   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาล
ถึงแก่ความตายในระหว่าง รับราชการ   
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 600,550 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท
.) (120100)     เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น โดยคํานวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.  2542
   ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือที่  มท. 0808.5/ว 2049   ลงวันที่  1
  สิงหาคม  2555  โดยให้คํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2  ของประมาณ
การรายรับ  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร  เงินกู้    เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบ
ประมาณ 2560 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของงบประมาณทั่ว
ไป  เป็นเงินทั้งสิ้น 59,478,000 บาท  หักรายได้จากเงินอุดหนุนและเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้  จํานวน  29,450,500   บาท  คงเหลือรายได้ ที่จะนําไป
คํานวณตั้งจ่ายจํานวน  30,027,500  บาท คํานวณแล้วเป็น
เงิน  600,550 บาท  จึงตั้งจ่ายไว้  จํานวน 600,550บาท  

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 320,000 บาท
ประเภทเงินบําเหน็จ ลูกจ้างประจํา   เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จปกติให้กับ
ลูกจ้างประจํา ที่เกษียณอายุราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริ
บูรณ์ จํานวน 1 ราย ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิ่น 

วันที่พิมพ์ : 7/8/2560  22:15:28 หน้า : 36/36


