
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 2,239,390

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 120,240

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จราจร 50,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

66,090

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิน

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ) 5,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 207,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,825,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

627,000

สํารองจ่าย 94,680

เบียยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 2,239,390

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 120,240

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จราจร 50,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

66,090

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิน

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ) 5,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 207,600

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 11,825,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

627,000

สํารองจ่าย 94,680

เบียยังชีพคนพิการ 2,227,200

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:26:38 หน้า : 2/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 406,420 108,000 149,210 636,900 1,232,010

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 49,320 12,000 18,660 120,820 127,420

เงินเดือนพนักงาน 1,203,700 296,880 1,302,450 1,526,950 490,480

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,340 455,480 678,340

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 67,200 60,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 25,000 4,200

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 30,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000 28,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,000,000 3,000 2,456,000 300,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 5,000 10,000 60,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที
สาธารณะ 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,121,920 3,654,460

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 218,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 125,880 454,100

เงินเดือนพนักงาน 6,173,450 10,993,910

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 227,610 1,546,770

เงินประจําตําแหน่ง 289,200 458,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 106,100 150,300

ค่าเบียประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 160,000

ค่าเช่าบ้าน 286,800 393,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 730,000 4,489,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 110,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 225,000 330,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที
สาธารณะ 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังทีคณะกรรมการการ
เลือกตังกําหนด

55,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 12 สิงหา 
มหาราชินี 100,000

โครงการ/กิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์ไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 10,000

โครงการจังานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล

160,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันคนพิการสากล 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพืน
ฐาน(จปฐ.)

10,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทัวหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัดทํา
วารสาร/รายงาน
กิจการของเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการ 12 สิงหา 
มหาราชินี 100,000

โครงการ/กิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์ไว้ซึง
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์

200,000 200,000

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค 10,000

โครงการจังานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล

160,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันคนพิการสากล 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนืองในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพืน
ฐาน(จปฐ.)

10,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทัวหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

120,000 120,000

โครงการจัดทํา
วารสาร/รายงาน
กิจการของเทศบาล

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมการเลือกตัง
คณะกรรมการชุมชนที
ครบวาระ(จํานวน ๑๑ 
ชุมชน)

40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลท่าไม้

108,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพือเพิมรายได้

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 220,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

10,000

โครงการวันลอย
กระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิน

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดเวที
ประชาคมการเลือกตัง
คณะกรรมการชุมชนที
ครบวาระ(จํานวน ๑๑ 
ชุมชน)

40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 20,000

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลท่าไม้

108,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียน
ภายในเขตเทศบาล

30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพือเพิมรายได้

50,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 220,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ

10,000

โครงการวันลอย
กระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิน 20,000 20,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 5,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม 20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 471,530

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 50,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟืนฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการ
อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ชมรมร้านอาหาร

150,000

โครงการอบรมการจัด
ทําแผนชุมชน 5,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 10,000 80,000 20,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม 20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา 471,530

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 50,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

100,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟืนฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

20,000

โครงการ
อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ชมรมร้านอาหาร

150,000

โครงการอบรมการจัด
ทําแผนชุมชน 5,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 5,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 55,000 5,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 35,000 10,000 40,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 5,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 600,000 20,000 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 70,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 852,710

วัสดุการเกษตร 70,000 10,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 240,000 5,000 5,000 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 10,000 10,000 40,000 5,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 6,000 40,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ
ชํานาญงาน
จัดซือเก้าอีตําแหน่งหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,000 235,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 415,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 1,120,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 155,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 852,710

วัสดุการเกษตร 5,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000 282,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 260,000 365,000

วัสดุอืน 2,000 2,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 45,000 45,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,000 17,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 1,246,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 55,000 58,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ
ชํานาญงาน

3,000 3,000

จัดซือเก้าอีตําแหน่งหัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองดูดฝุ่น

จัดซือเครืองสแกนลาย
นิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 
จํานวน ๒ ตู้
จัดซือโต๊ะและเก้าอี 
สําหรับใช้ในโรง
อาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลท่าไม้  ทัง ๒ 
ศูนย์

300,000

จัดซือพัดลมตังพืน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank 
Priter) จํานวน ๑ 
เครือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองเชือม
ไฟฟ้า 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 5,000 100,000 5,000 9,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดแต่งกิง
ไม้ 19,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
พร้อมติดตัง จํานวน ๘ 
จุด

จัดซือระบบเสียงไร้สาย 
พร้อมติดตัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองดูดฝุ่น 14,000 14,000

จัดซือเครืองสแกนลาย
นิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน

9,700 9,700

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 
จํานวน ๒ ตู้ 12,000 12,000

จัดซือโต๊ะและเก้าอี 
สําหรับใช้ในโรง
อาหารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลท่าไม้  ทัง ๒ 
ศูนย์

300,000

จัดซือพัดลมตังพืน 1,800 1,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์(Ink Tank 
Priter) จํานวน ๑ 
เครือง

4,300 4,300

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองเชือม
ไฟฟ้า 12,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 120,000 269,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดแต่งกิง
ไม้ 19,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
พร้อมติดตัง จํานวน ๘ 
จุด

500,000 500,000

จัดซือระบบเสียงไร้สาย 
พร้อมติดตัง 500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือชุดดับเพลิง 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. และ
บ่อพัก คสล. หมู่ที 7 
ตําบลท่าไม้ บริเวณ
ซอยบ้านนายประพัฒน์ 
ชืนแสง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 ตําบล
ท่าไม้ บริเวณซอยบ้าน
นายวิฑรูย์       ผิวผ่อง

327,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูที 4 บริเวณ
ซอยบ้านนายปรัชญา 
ผ่องใส

147,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  คสล. หมู่ที 
7 ตําบลท่าไม้ บริเวณ
ซอยบ้านนายวิชิต   สิน
ฉํา

304,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. หมู่ที 
5  ตําบลท่าไม้   สาย
ท่าไม้  ซอย 9 (ร้านโอ
ล้างรถ)

1,067,000

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีต พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก ซอย
ท่าไม้ 21 หมู่ที 10 
ตําบลท่าไม้ สายบ้าน
ผู้ใหญ่วานิช ผิวผ่อง

142,000

โครงการติดตัง 
Guard Rail (ราว
อันตราย) หมู่ที 7  ต
.ท่าไม้  บริเวณสาม
แยกถนนข้างวัดคร้อ
พนัน (เลียบคลองซอย)

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือชุดดับเพลิง 90,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. และ
บ่อพัก คสล. หมู่ที 7 
ตําบลท่าไม้ บริเวณ
ซอยบ้านนายประพัฒน์ 
ชืนแสง

118,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 ตําบล
ท่าไม้ บริเวณซอยบ้าน
นายวิฑรูย์       ผิวผ่อง

327,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูที 4 บริเวณ
ซอยบ้านนายปรัชญา 
ผ่องใส

147,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา  คสล. หมู่ที 
7 ตําบลท่าไม้ บริเวณ
ซอยบ้านนายวิชิต   สิน
ฉํา

304,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา คสล. หมู่ที 
5  ตําบลท่าไม้   สาย
ท่าไม้  ซอย 9 (ร้านโอ
ล้างรถ)

1,067,000

โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีต พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก ซอย
ท่าไม้ 21 หมู่ที 10 
ตําบลท่าไม้ สายบ้าน
ผู้ใหญ่วานิช ผิวผ่อง

142,000

โครงการติดตัง 
Guard Rail (ราว
อันตราย) หมู่ที 7  ต
.ท่าไม้  บริเวณสาม
แยกถนนข้างวัดคร้อ
พนัน (เลียบคลองซอย)

25,000

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:26:40 หน้า : 16/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตัง 
Guard Rail (ราว
อันตราย) หมู่ที 9

51,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม และต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ้านกระต่ายเต้น

50,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม และต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
วัดคร้อพนัน

50,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา คสล.(ฝัง
ขวา)หมู่ที 4

147,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องนํา ชาย - 
หญิง อาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที 2

216,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED  หมู่ที 1 ต.ท่าไม้

184,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED หมู่ที 5 ต.ท่าไม้

120,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED หมู่ที 7 ต.ท่าไม้

176,000

โครงการวางท่อนําเพือ
การเกษตร หมู่ที 10 32,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 7

332,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.และรางระบาย
นํา คสล. หมู่ที 1

365,000

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:26:40 หน้า : 17/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการติดตัง 
Guard Rail (ราว
อันตราย) หมู่ที 9

51,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม และต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ้านกระต่ายเต้น

50,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซม และต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
วัดคร้อพนัน

50,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนํา คสล.(ฝัง
ขวา)หมู่ที 4

147,000

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องนํา ชาย - 
หญิง อาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที 2

216,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED  หมู่ที 1 ต.ท่าไม้

184,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED หมู่ที 5 ต.ท่าไม้

120,000

โครงการเปลียนโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  เป็นโคม 
LED หมู่ที 7 ต.ท่าไม้

176,000

โครงการวางท่อนําเพือ
การเกษตร หมู่ที 10 32,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 7

332,000

โครงการวางท่อระบาย
นํา คสล.และรางระบาย
นํา คสล. หมู่ที 1

365,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที 1 บริเวณซอย
บ้านนางคนึง สร้อย
ทอง

306,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหอ
นาฬิกา ชนิดแสตลนเล
ส หมู่ที 7

498,000

โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที 3 228,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K)

ค่าภาษีอากรถอนคืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่า
ไม้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 150,000

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่สถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานการศึกษา

50,000

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน 1,536,000

รวม 17,872,700 680,000 250,000 9,295,780 525,880 6,300,200 6,566,910 3,185,250
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําพร้อมบ่อพัก คสล. 
หมู่ที 1 บริเวณซอย
บ้านนางคนึง สร้อย
ทอง

306,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหอ
นาฬิกา ชนิดแสตลนเล
ส หมู่ที 7

498,000

โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที 3 228,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K) 20,000 20,000

ค่าภาษีอากรถอนคืน 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่า
ไม้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 200,000

โครงการน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่สถานศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานการศึกษา

50,000

โครงการอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียน 1,536,000

รวม 16,123,280 60,800,000
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