
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,434,240 1,434,240 1,359,000 1,313,280 18.42 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,727,360 2,652,120 2,606,400 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,639,188 2,786,752 2,847,900 3,009,120 9 % 3,280,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 204,000 204,000 204,000 204,000 0 % 204,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาไม้
อําเภอทามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี
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คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 223,620 234,780 250,900 6.54 % 267,300

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 652,440 681,533.33 843,720 876,120 5.27 % 922,300

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 104,160 78,546 73,380 41,000 -39.02 % 25,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,896,488 4,058,451.33 4,287,780 4,465,140 4,782,600
รวมงบบุคลากร 6,623,848 6,785,811.33 6,939,900 7,071,540 7,630,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 947,000 -93.66 % 60,000

คาเบี้ยประชุม 1,062.5 812.5 812.5 5,000 -40 % 3,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบ้าน 173,400 218,500 219,200 240,000 4.17 % 250,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,020 42,620 56,650 65,000 7.69 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 201,482.5 261,932.5 276,662.5 1,262,000 385,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 593,308.84 470,641.05 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 445,642.37 640,000 12.5 % 720,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 39,260 56,955 67,325 37,000 116.22 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 278,668.25 492,181.2 252,136.8 750,000 -46.67 % 400,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด

0 0 46,200 8,790 3,312.97 % 300,000

คาใช้จายอันเป็นการพิทักษรักษาไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย

0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

0 0 157,573 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"ท้องถิ่น  สร้างป่า  รักษน้ํา"

0 6,860 0 0 0 % 0

โครงการน้อมรําลึก 100 ปี ธงไตรรงคเป็น
ธงชาติไทย

17,380 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาล
ตําบลทาไม้

0 0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 168,682.95 192,568.84 114,742.17 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,097,300.04 1,219,206.09 1,083,619.34 1,565,790 1,930,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 344,054.45 144,104.48 249,998 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,765.35 39,967.71 29,396.38 40,000 -25 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,408 58,427 96,984 100,000 -50 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 20,809 9,642 31,824 13,100 52.67 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,500 33,600 7,700 5,000 700 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 122,926.8 129,309.45 119,326.55 89,000 46.07 % 130,000

วัสดุการเกษตร 0 5,320 3,189 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 840 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,150 25,969 21,940 35,000 -14.29 % 30,000

วัสดุอื่น 0 0 0 50,000 -96 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 554,613.6 446,339.64 561,197.93 492,100 460,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 629,786 604,541.44 619,891.66 700,000 -7.14 % 650,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 2,000

คาบริการโทรศัพท 33,703.03 33,156.22 30,600.23 30,000 33.33 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการไปรษณีย 1,200 900 0 1,000 200 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 22,470 25,680 24,075 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 687,159.03 664,277.66 674,566.89 756,000 720,000
รวมงบดําเนินงาน 2,540,555.17 2,591,755.89 2,596,046.66 4,075,890 3,495,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจ้างเหมาติดตั้งผ้ามาน พร้อมอุปกรณ  
จํานวน  4  ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. 
ขนาดผ้ามาน  3.80 X 2.10  เมตร  2. ราง
โชวชั้นเดี่ยว

0 17,152.1 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้  ตําแหนงประธานสภาเทศบาล 34,668 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ ประจําตําแหนงตําแหนง 
หน.ฝ่ายปกครอง,หน.ฝ่ายอํานวยการ    

6,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน

0 0 2,990 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล

0 0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลฯและ
ห้องกิจการสภาเทศบาล  

104,860 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 13,900 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องโทรสาร  จํานวน  1  เครื่อง 0 13,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ห้องทํางานประจํา
ตําแหนงนายกเทศมนตรี) จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) ชนิดแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 48,000 บีทียู (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)

0 0 0 56,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร  จํานวน  1  ตู้ 0 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จํานวน  2  ตู้ 0 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน  1  ตู้ 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน ๒ ตู้ 0 0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน  1 เครื่อง 0 0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อพรมปูพื้นลายอินเดีย (1 ผืน) 7,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 1,390 0 1,690 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องแรงดันน้ํา (ปมน้ํา)  จํานวน 1  
เครื่อง

9,095 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล  147,900 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

0 0 0 17,700 -100 % 0

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง
พื้น พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด  

0 0 0 495,000 -100 % 0

จัดซื้อกล้องวงจรปิด  CCTV      173,500.5 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง 0 0 490,916 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (ประจํา
ตําแหนงของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล) 
จํานวน 1  เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร)

0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ(Ink Tank Priter) จํานวน ๑ 
เครื่อง

0 0 4,300 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 900 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 485,013.5 54,152.1 561,796 600,700 100,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมห้องน้ําอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลทาไม้

0 0 0 0 100 % 494,000

ประเภทโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและ
เสาธง ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทาไม้ 
หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 657,000

ประเภทโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ทิ้ง ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
ทาไม้ หมูที่ 9

0 0 0 0 100 % 923,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค หมูที่  
9 

0 0 0 251,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้
สายภายในเขตเทศบาล 

162,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล
และห้องทํางานกองชาง

535,400 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 111,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการปรับปรุงซอมแซมห้องน้ําศาลา
อเนกประสงค  หมู 8 

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 697,400 0 0 281,000 2,185,000
รวมงบลงทุน 1,182,413.5 54,152.1 561,796 881,700 2,285,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 20,000 0 0 0 0 % 0

คาจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ

0 0 20,000 20,000 100 % 40,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 20,000 40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 20,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 50,000 20,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 20,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,416,816.67 9,451,719.32 10,167,742.66 12,099,130 13,500,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 519,000 548,160 578,220 618,450 5.6 % 653,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,000 548,160 578,220 618,450 653,100
รวมงบบุคลากร 519,000 548,160 578,220 618,450 653,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 53,970 41,700 29,200 16,700 -74.85 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 53,970 41,700 29,200 16,700 4,200
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,120 0 14,960 0 100 % 20,000

โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 5,525 0 100 % 15,000

โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล  
 

3,500 2,165 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,050 6,890 6,850 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 17,670 9,055 27,335 10,000 45,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 10,897.25 9,999.6 9,680 13,000 -23.08 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 11,050 13,450 13,340 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 21,947.25 23,449.6 23,020 33,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 93,587.25 74,204.6 79,555 59,700 79,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 20,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 20,900 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 633,487.25 622,364.6 657,775 678,150 732,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,076,660 2,195,640 2,329,620 2,130,980 4.83 % 2,234,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,850 229,200 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 237,600 252,840 258,720 251,770 10.19 % 277,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 31,153 26,580 20,700 26,580 -54.85 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,716,663 2,856,660 2,761,440 2,561,730 2,675,830
รวมงบบุคลากร 2,716,663 2,856,660 2,761,440 2,561,730 2,675,830

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 79,500 125,850 340,000 -70.59 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,200 24,000 17,400 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 67,800 72,000 72,000 88,000 50 % 132,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,770 5,800 4,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 81,770 181,300 219,450 468,000 272,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 180 10,180 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,180 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 74,456 92,199 65,620 72,500 37.93 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 99,000 610,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน    

99,000 99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและพัฒนาจัดเก็บรายได้

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้างการบริหารภาครัฐ

0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ภายในเขตเทศบาล

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,240.64 38,657.48 24,651.87 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 217,876.64 240,036.48 191,451.87 767,500 385,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 55,633 72,998 57,365 100,000 0 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,680 0 12,700 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,592.48 38,255.01 33,692.45 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,104 1,340 4,004 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 46,820 47,400 47,180 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 146,829.48 159,993.01 154,941.45 220,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท 10,639.38 11,563.77 12,517.93 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการไปรษณีย 5,000 7,530 9,950 70,000 -85.71 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,655 20,865 19,260 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 33,294.38 39,958.77 41,727.93 105,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 479,770.5 621,288.26 607,571.25 1,560,500 922,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนง จํานวน 2 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไมปราก
ฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

0 0 19,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก  
จํานวน 3  ตู้
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไมปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

0 0 11,700 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ  จํานวน  2  
เครื่อง

0 9,980 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 2 ตู้ 0 7,800 0 0 0 % 0

โตะหน้าขาว 0 3,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด  800 VA 
จํานวน  3  เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอม
พิวเตอรฺ )   

0 0 7,350 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร      57,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 ขนาดของจอภาพไมน้อยกวา 
19  นิ้ว จํานวน  1  เครื่อง (ตามราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร)

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0 0 20,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ 0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ(ปริ๊นเตอร) 15,600 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน  3 เครื่อง

0 0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า   12,600 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 240,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,000 21,580 58,950 54,500 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุกองคลังชั้นเดียว 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน  
1  หลัง

0 0 0 280,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 480,000 0
รวมงบลงทุน 86,000 21,580 58,950 534,500 240,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K) 0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาภาษีอากรถอนคืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,282,433.5 3,499,528.26 3,427,961.25 4,686,730 3,867,830
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,332,737.42 13,573,612.18 14,253,478.91 17,464,010 18,101,050
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 312,965 381,200 361,881.28 473,500 5.98 % 501,810

คาจ้างลูกจ้างประจํา 627,180 656,460 685,740 719,600 6.84 % 768,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,210,784.36 1,220,146.31 1,228,279.35 1,238,200 0.51 % 1,244,520

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 140,751.62 135,658.48 130,162.15 130,260 -7.88 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,291,680.98 2,393,464.79 2,406,062.78 2,561,560 2,635,130
รวมงบบุคลากร 2,291,680.98 2,393,464.79 2,406,062.78 2,561,560 2,635,130

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 49,400 66,000 0 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 3,750 4,950 8,000 10 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 3,970 3,750 54,350 74,000 74,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,592 28,000 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,293.6 44,030 70,314.8 120,000 -33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 79,885.6 72,030 70,314.8 120,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,998 4,992 4,965 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,750 6,339.7 4,197.4 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 34,100 19,100 88,300 117,000 -57.26 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 102,810.2 111,739.5 100,468.9 102,000 27.45 % 130,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 3,730 3,150 3,730 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 155,388.2 145,321.2 201,661.3 251,000 242,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 98,927.48 93,570.01 90,361.37 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 1,185.5 1,923.49 1,393.14 3,000 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 100,112.98 95,493.5 91,754.51 103,000 103,000
รวมงบดําเนินงาน 339,356.78 316,594.7 418,080.61 548,000 529,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 ตู้ 0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเบนซิน    23,200 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องวงจรปิด 0 0 0 500,000 0 % 500,000

ติดตั้งชุดกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขายพร้อมติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวข้อง

0 0 490,060 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑชุดดับเพลิง 0 88,050 0 0 0 % 0

จัดซื้อสายดับเพลิง 0 0 0 112,000 -100 % 0

จัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน  2  ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)

0 36,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,200 124,050 490,060 681,000 600,000
รวมงบลงทุน 23,200 124,050 490,060 681,000 600,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,654,237.76 2,834,109.49 3,314,203.39 3,790,560 3,764,930
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 10,008 99.84 % 20,000

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการทาไม้ รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด 0 14,570 0 0 0 % 0

โครงการทาไม้รวมใจต้านภัยยาเสพติด 0 0 6,483 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแกโรงเรียนภายในเขตเทศบาล

0 0 29,485 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 3,000 1,900 % 60,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตาง ๆ 

0 9,415 0 0 0 % 0
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

0 0 9,903 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,949.1 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแกโรงเรียนภายในเขตเทศบาล  

24,522.1 29,044.8 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,471.2 53,029.8 45,871 13,008 130,000
รวมงบดําเนินงาน 55,471.2 53,029.8 45,871 13,008 130,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 55,471.2 53,029.8 45,871 13,008 130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,709,708.96 2,887,139.29 3,360,074.39 3,803,568 3,894,930

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,023,761.29 599,640 1,107,900 1,201,590 30.19 % 1,564,400

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 487,920 498,506.66 618,660 756,760 2.44 % 775,200
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 70,740 61,613.34 83,446.67 84,700 -7.91 % 78,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,600,421.29 1,177,760 1,828,006.67 2,083,050 2,457,600
รวมงบบุคลากร 1,600,421.29 1,177,760 1,828,006.67 2,083,050 2,457,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 243,810 -95.9 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,200 20,000 -90 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,200 263,810 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 265,500 283,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 198,000 266,500 12.57 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 80,290 44,000 29,788 30,000 300 % 120,000

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     

83,068 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,436.66 5,180 19,633.77 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 443,294.66 332,480 247,421.77 316,500 440,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 44,446.6 100,393.75 57,495 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,282.93 0 7,620 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,132 29,494 29,997 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 9,343 2,766 2,773 9,000 -44.44 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,149.87 22,666.9 17,707 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,800 3,631 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 4,555 2,820 0 42,000 -71.43 % 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,090 51,260 54,890 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 4,537.87 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 112,799.4 213,031.65 175,019.87 236,000 182,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 34,700.14 43,880.69 46,221.6 60,000 0 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 6,000 233.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 34,700.14 43,880.69 46,221.6 69,000 83,000
รวมงบดําเนินงาน 590,794.2 589,392.34 469,863.24 885,310 717,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับ ศพด.วัดคร้อ
พนันและ ศพด.บ้านกระตายเต้น จํานวน 2 
ตัวและกองการศึกษา ทต.ทาไม้  จํานวน  1 
 ตัว 

0 0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาไม้

0 0 0 0 100 % 284,000

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทา
ไม้

0 0 0 0 100 % 94,000

จัดซื้อโตะทํางาน และเก้าอี้ทํางาน ตําแหนง
ครูผู้ดูและเด็ก

5,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะและเก้าอี้ สําหรับใช้ในโรงอาหาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
ทาไม้  ทั้ง ๒ ศูนย

0 0 291,600 0 0 % 0

จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 123*67*75.3 ซ.ม. 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนันและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกระตายเต้น จํานวน 
 2 ตัว 

0 0 0 9,600 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมโคจร สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ทาไม้ (หลังใหม) จํานวน  8 ตัว 

0 0 0 16,800 -100 % 0
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จัดซื้อพัดลมติดผนัง สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ทาไม้ (หลังใหม) จํานวน 8 ตัว 

0 0 0 19,200 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน/ผนัง   จํานวน  12  
ตัว

0 24,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาไม้ (หลังใหม) 
จํานวน  5 ตัว 

0 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกริ่งสัญญาณเตือนภัย พร้อมสวิตวสง
สัญญาณและแป้นรับ (ขนาดแรงดัน 220 
โวลต) สําหรับ ศพด.วัดคร้อพนัน ,ศพด
.บ้านกระตายเต้น,ศพด.เทศบาลตําบลทาไม้ 
(หลังใหม) จํานวน 3 ชุด 

0 0 0 6,600 -100 % 0

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนและอุปกรณสําหรับ
ห้องพยาบาล  จํานวน  2  ชุด

0 20,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 5,590 0 0 0 0 % 0

จ้างเหมาจัดทําอางล้างมือ ล้างหน้า แปรง
ฟน สแตนเลส กว้าง 0.50 เมตร ยาว 3 
เมตร สูง 0.70 เมตร กอกน้ํา 5 ตัว สําหรับ 
ศพด.วัดคร้อพนัน จํานวน 2 ชุด

0 0 0 56,000 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) สําหรับ ศพด.วัดคร้อพนัน ,ศพด
.บ้านกระตายเต้น และกองการศึกษา ทต
.ทาไม้  จํานวน  3 เครื่อง

0 0 0 90,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) สําหรับ ศพด.วัดคร้อพนัน และ 
ศพด.บ้านกระตายเต้น  จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครืองพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ

0 0 0 4,300 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,390 44,000 291,600 248,000 393,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทางเข้าศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทาไม้ (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคร้อพนัน)

0 0 0 32,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 32,000 100,000
รวมงบลงทุน 11,390 44,000 291,600 280,000 493,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 25,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,227,605.49 1,811,152.34 2,589,469.91 3,248,360 3,667,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 458,700 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 458,700 0 0 0
รวมงบบุคลากร 0 458,700 0 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 16,442 11,468 12,680.5 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 0 102,244 106,181 107,500 11.63 % 120,000

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 542,010 413,700 259,880 411,000 35.43 % 556,600

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 0 7,899 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาไม้ 

0 56,070 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาไม้

0 0 0 74,500 7.38 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 558,452 591,381 378,741.5 593,000 776,600
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 724,016.02 795,684.68 619,806.42 749,235 2.04 % 764,490

วัสดุการศึกษา 198,900 156,400 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 922,916.02 952,084.68 619,806.42 749,235 764,490
รวมงบดําเนินงาน 1,481,368.02 1,543,465.68 998,547.92 1,342,235 1,541,090
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,692,000 1,652,000 0 0 0 % 0

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงสูสถานศึกษา

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล

0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมการเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานการศึกษา 

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนพัฒนา
ทักษะอาชีพ
สําหรับโรงเรียนวัดคร้อพนัน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับโรงเรียนวัดกระตายเต้น

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 1,395,720 1,256,000 -4.14 % 1,204,000

รวมเงินอุดหนุน 1,692,000 1,652,000 1,495,720 1,356,000 1,404,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,692,000 1,652,000 1,495,720 1,356,000 1,404,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,173,368.02 3,654,165.68 2,494,267.92 2,698,235 2,945,090
รวมแผนงานการศึกษา 5,400,973.51 5,465,318.02 5,083,737.83 5,946,595 6,612,690
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 819,047 849,840 900,720 962,964 47.28 % 1,418,210

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 85,200 0 % 85,200

เงินประจําตําแหนง 67,974 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 601,200 429,060 443,760 394,324 -35.35 % 254,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 134,876.45 139,612.23 148,878.71 158,232 4.03 % 164,610

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,935.48 18,507.85 10,112.74 10,740 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,714,232.93 1,571,420.08 1,637,871.45 1,678,660 1,990,140
รวมงบบุคลากร 1,714,232.93 1,571,420.08 1,637,871.45 1,678,660 1,990,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 174,000 0 % 174,000

คาเชาบ้าน 73,800 78,000 78,000 78,000 0 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,000 22,800 22,800 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 95,800 100,800 100,800 277,000 262,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,260,470 2,208,645.82 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,141,972.5 2,356,000 4.41 % 2,460,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค     0 8,660 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,644 6,612 7,900 65,000 -69.23 % 20,000

โครงการ EMS หนวยกู้ชีพ เทศบาลตําบล
ทาไม้

31,500 0 0 0 0 % 0

โครงการคายเยาชนต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 4,160 10,000 0 % 10,000

โครงการทาไม้ เมืองนาอยู 21,975 313,660 0 329,000 -54.41 % 150,000

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน เทศบาล
ตําบลทาไม้

0 99,000 99,000 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 7,407 160,000 -100 % 0

โครงการรณรงคป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงคป้องกันโรคเอดส 6,810 4,060 9,960 10,000 -50 % 5,000

โครงการรณรงคแยกขยะกอนทิ้งในชุมชน 7,872 19,660 0 100,000 -50 % 50,000
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 63,300 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง       พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติยราชนารี

0 0 0 65,500 52.67 % 100,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติยราชนารี

0 0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการอนุรักษ สงเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

36,360 99,460 0 20,000 -50 % 10,000
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โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมร้าน
อาหาร

0 0 145,470 0 0 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล

0 0 0 1,000 9,900 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 115,992.5 97,955.75 88,343.79 125,000 -20 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,489,623.5 2,857,713.57 2,567,513.29 3,259,500 3,173,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,843 9,507 9,548 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,100 55,670 59,500 70,000 0 % 70,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 45,404.5 68,400 8,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 670,541.99 672,391.29 773,744.9 600,000 0 % 600,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000 72,500 31,200 20,000 150 % 50,000

วัสดุการเกษตร 2,200 1,640 630 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,252 5,438 700 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 2,160 9,730 4,150 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 827,501.49 895,276.29 888,072.9 785,000 815,000
รวมงบดําเนินงาน 3,412,924.99 3,853,789.86 3,556,386.19 4,321,500 4,250,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ตัว 

0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนงหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตัว

0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 3 
 บริเวณตู้น้ําดื่มสะพานทุงฝืด

0 0 0 0 100 % 150,000

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 7 หมูที่ 
9

0 0 0 200,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง   
จํานวน  5  เครื่อง

0 99,296 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 452,000 88,000.01 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 25,000 300 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 452,000 187,296.01 0 250,000 250,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างโรงคลุมเครื่องออกกําลัง
กาย หมูที่ 1 

0 0 0 204,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างโรงคลุมเครื่องออกกําลัง
กาย
บริเวณตู้น้ําดื่มสะพานทุงฝืด หมูที่ 3

0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมห้องน้ําสาธารณะ 
 บริเวณตลาดทาไม้ หมูที่ 6  

0 0 0 47,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 251,000 85,000
รวมงบลงทุน 452,000 187,296.01 0 501,000 335,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 22,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 220,000

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 22,000 0 60,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 22,000 0 60,000 220,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,579,157.92 5,634,505.95 5,194,257.64 6,561,160 6,795,140
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,579,157.92 5,634,505.95 5,194,257.64 6,561,160 6,795,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 260,280 277,920 286,800 306,480 4.9 % 321,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 33,000 108,000 96,700 11.69 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,666.67 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 260,280 314,586.67 406,800 415,180 441,500
รวมงบบุคลากร 260,280 314,586.67 406,800 415,180 441,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,730 800 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 6,860 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน     0 7,775 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,700 3,450 13,650 900 2,122.22 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 21,430 18,885 13,650 15,900 33,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,904 13,121 13,396 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 23,850 41,430 54,240 55,000 -27.27 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 32,754 54,551 67,636 70,000 55,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,796.49 6,429.34 10,926.92 9,000 -11.11 % 8,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,700.92 4,124.32 3,872.54 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,497.41 10,553.66 14,799.46 14,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 64,681.41 83,989.66 96,085.46 99,900 101,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 102,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)  จํานวน 1  เครื่อง

0 0 695 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 695 5,000 107,000
รวมงบลงทุน 0 0 695 5,000 107,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 324,961.41 398,576.33 503,580.46 520,080 649,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 70,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 30,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลทา
ไม้

0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 30,000 30,000 30,000 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 354,961.41 428,576.33 533,580.46 550,080 749,500

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,020,480 906,761.29 889,620 1,212,240 30.03 % 1,576,300

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 158,280 173,280 185,160 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 1,290 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 360,587.5 389,520 400,800 412,560 4.43 % 430,840
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 58,011.51 49,320 38,040 26,280 -45.21 % 14,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,640,649.01 1,560,881.29 1,555,620 1,693,080 2,063,540
รวมงบบุคลากร 1,640,649.01 1,560,881.29 1,555,620 1,693,080 2,063,540

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 204,430 -90.22 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,070 8,250 9,000 9,000 106.67 % 18,600

รวมค่าตอบแทน 7,070 8,250 9,000 213,430 41,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 911,348 728,243 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 914,062 922,560 25.74 % 1,160,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,920 5,560 28,612 9,220 116.92 % 20,000

คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะ 4,880 0 0 5,000 0 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,466.37 158,227.57 78,944.45 231,210 -56.75 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 963,614.37 892,030.57 1,021,618.45 1,167,990 1,285,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,275 23,307 23,957 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 319,899.07 499,089.93 519,283.84 528,780 -5.44 % 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,205 3,000 0 % 3,000

วัสดุกอสร้าง 105,576 301,433 167,893.9 260,000 -7.69 % 240,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 27,590 50,950 16,808.75 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,184.69 130,609.37 164,671.67 150,000 0 % 150,000

วัสดุการเกษตร 26,000 105,510 49,210 50,000 40 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 1,760 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 50,330 34,255 59,950 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 669,854.76 1,145,154.3 1,005,740.16 1,114,780 1,084,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 125,184.12 154,271.63 9,548.89 0 100 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 674.1 160.5 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 125,184.12 154,945.73 9,709.39 0 150,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,765,723.25 2,200,380.6 2,046,068 2,496,200 2,560,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 ตัว 

0 0 0 3,200 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน  1  ตัว 

0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม้ 0 0 18,999.98 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนยาถังโยก สะพายหลังสแตน
เลส

5,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 0 0 11,700 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้  ขนาด  22  นิ้ว 
จํานวน  2  เครื่อง

14,980 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อสวางไฟฟ้า 2,200 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1  
เครื่อง

0 0 17,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 20,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประ
มวณ

28,900 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (InKjet  
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 
 1  เครื่อง

0 0 6,250 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3 จํานวน 
 2 เครื่อง  (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)

0 0 0 12,600 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที) 
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 8,850 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,700 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 2,450 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 26,360 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,080 0 65,249.98 90,160 0
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รวมงบลงทุน 86,080 0 65,249.98 90,160 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,492,452.26 3,761,261.89 3,666,937.98 4,279,440 4,624,140

งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 79,000 72,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 79,000 72,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 79,000 72,000 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมศาลาเอนกประสงค หมูที่ 3 0 0 227,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมูที่  3 0 1,295,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 
ตําบลทาไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิฑรูย       
ผิวผอง 

0 0 325,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 4 บริเวณ
ซอยบ้านนายปรัชญา ผองใส

0 0 146,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  คสล. หมูที่ 
7 ตําบลทาไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิชิต   
สินฉ่ํา

0 0 290,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) 
หมูที่ 7  ต.ทาไม้  บริเวณสามแยกถนนข้าง
วัดคร้อพนัน (เลียบคลองซอย)     

0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) 
หมูที่ 9

0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ  Overlay 
หมูที่ 10 ต.ทาไม้

375,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay  
จํานวน 2 ชวง  หมูที่ 3 ต.ทาไม้

1,724,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.(ฝ่ง
ขวา)หมูที่ 4 

0 0 145,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงและซอมแซมห้องน้ํา ชาย 
- หญิง อาคารเอนกประสงค หมูที่ 2

0 0 215,000 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ  เป็นโคม LED  หมูที่ 1 ต.ทาไม้

0 0 179,400 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ  เป็นโคม LED หมูที่ 5 ต.ทาไม้

0 0 117,000 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสองสวาง
สาธารณะ  เป็นโคม LED หมูที่ 7 ต.ทาไม้

0 0 171,600 0 0 % 0
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โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้น
ผาศูนยกลาง 0.40 ม. พร้อมบอพัก คสล. 
หมูที่ 7 ต.ทาไม้ 

105,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล
. หมูที่ 1 บริเวณซอยบ้านนางคนึง สร้อย
ทอง

0 0 305,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,204,000 1,295,000 2,196,000 0 0
รวมงบลงทุน 2,204,000 1,295,000 2,196,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 502,444.87 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 120,027.25 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา  หมูที่ 2 
บริเวณบ้านนายปีด  ทองปาน

0 0 35,287.53 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 502,444.87 0 155,314.78 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 502,444.87 0 155,314.78 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,706,444.87 1,374,000 2,423,314.78 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,198,897.13 5,135,261.89 6,090,252.76 4,279,440 4,624,140
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

-คาใช้จายโครงการจัดเวทีประชาคมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ 
(จํานวน  8  ชุมชน)    

0 920 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน
กรณีที่ครบวาระ

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จํานวน  3  
ชุมชน)    

11,115 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชนที่ครบวาระ(จํานวน ๑๑ 
ชุมชน)

0 0 7,926 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,115 920 7,926 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 11,115 920 7,926 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11,115 920 7,926 0 15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาชน
ตําบลทาไม้

0 0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล 27,880 0 27,978 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแหง
ชาติ

25,253 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้

0 0 16,280 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้

0 0 0 7,400 575.68 % 50,000

โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

6,260 0 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0 0 43,915 0 0 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ(อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน 3,040 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,433 0 88,173 22,400 125,000
รวมงบดําเนินงาน 62,433 0 88,173 22,400 125,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 62,433 0 88,173 22,400 125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 73,548 920 96,099 22,400 140,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเขต
เทศบาล

147,276 149,512 117,474 0 100 % 120,000

โครงการสงเสริมกีฬาและจัดสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันทุกระดับ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 147,276 149,512 117,474 0 140,000
รวมงบดําเนินงาน 147,276 149,512 117,474 0 140,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ แบบ
แยกชาย-หญิง บริเวณสนามกีฬา หมูที่ 2

0 0 0 420,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 420,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 420,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 147,276 149,512 117,474 420,000 140,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหา
สงกรานต

59,780 73,232 73,994 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 12,010 12,520 10,640 0 100 % 30,000

โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและสานตอ
ตามรอยเบื้องพระบุคลบาทรวมท้งการถวาย
อาลัยแดพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

326,646.34 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร  

12,750 0 0 0 0 % 0

โครงการวันลอยกระทง 78,546 76,770 88,409 98,000 2.04 % 100,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม 0 0 0 16,800 19.05 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 489,732.34 162,522 173,043 114,800 250,000
รวมงบดําเนินงาน 489,732.34 162,522 173,043 114,800 250,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 489,732.34 162,522 173,043 114,800 250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 637,008.34 312,034 290,517 534,800 390,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 10,000 1,100 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านนาย
กิตติพงษ สร้อยทอง หมูที่ 1 

0 0 0 433,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  บริเวณซอย
บ้านนางหวาน ศิริสมบูรณ  หมูที่ 2   

0 0 0 296,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  บริเวณซอย
บ้านนายวิเชียร ปากน้ําโพธิ์   
หมูที่ 10  

0 0 0 277,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 1  0 0 0 344,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.  หมูที่ 8  0 0 0 76,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย
สุรินทร ทองแฉล้ม หมูที่ 2  

0 0 0 273,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
ข้างบ้านนายบัณฑิต แหยมคอน  หมูที่ 6  

0 0 0 198,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
บ้านนางสมพิศ เพียงนั้น หมูที่ 2

0 0 0 212,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
บ้านนายนวล ใจทํา หมูที่ 7  

0 0 0 101,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 10  ซอยบ้านนายไพศาล ปากน้ําโพธิ์

0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 10  ซอยบ้านนายสมัย ตัวมูล

0 0 0 0 100 % 121,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 10 ซอยบ้านนายเทพ คนตรง

0 0 0 0 100 % 122,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 2 ซอยบ้านนางจํานง มิตรจาระ
วิจารณ

0 0 0 0 100 % 149,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 3 สายบ้านน.ส.เดือนเพ็ญ ตันเจริญ

0 0 0 0 100 % 435,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.
หมูที่ 5 ซอยบ้านนางทองใบ เสือคล้าย

0 0 0 0 100 % 342,000

โครงการกอสร้างพื้น คสล. หมูที่ 9
บริเวณด้านหน้าอาคารจัดเก็บพัสดุสวน
กลาง

0 0 0 0 100 % 65,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 6  
บริเวณโรงหนังอาทิตยรามา  จํานวน  2  
จุด  

0 0 0 125,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
บริเวณบ้านนางแตงออน 
ชํานาญนก หมูที่ 8  

0 0 0 846,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งป้ายซอย
หมูที่ 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10

0 0 0 0 100 % 395,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมทอลอด คลอง
สายบางแก้ว  หมูที่ 2 เชื่อมตอ หมูที่ 3 และ
หมูที่ 10 ต.ทาไม้  จํานวน  1  จุด

0 0 0 65,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งใน
ชุมชน  หมูที่ 6 บริเวณโรงหนังอาทิตยรามา 
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1  ปรับปรุงรางระบาย
น้ําเดิม  ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ยาว  16 
เมตร  จุดที่  2  ปรับปรุงทอระบายน้ํา  
คสล. ขนาด 0.60 เมตร  พร้อมบอพักน้ํา 
คสล. ยาว 21 เมตร 

0 0 0 155,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,401,000 2,262,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,411,000 2,382,000
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รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 3,411,000 2,382,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,411,000 2,382,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 988,291.47 0 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 25,527.73 0 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 175,667 179,420 198,709 191,000 11.83 % 213,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,000 25 % 10,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

768,000 1,300,000 2,239,390 1,655,000 -25.68 % 1,230,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,926,700 11,129,600 11,498,000 12,093,000 8.41 % 13,110,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,896,000 2,028,000 2,072,800 2,420,000 7.11 % 2,592,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 60,000 54,000 60,000 72,000 0 % 72,000

สํารองจาย 0 75,776 18,692 701,857 -85.65 % 100,710

รายจายตามข้อผูกพัน 415,956.73 443,154.6 0 0 0 % 0

คาใช้จายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 43,046.1 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 66,081.42 71,000 0 % 71,000
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คาสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น

0 0 350,000 350,000 0 % 350,000

เงินชวยเหลือพิเศษ(คาทําศพ) 0 0 0 56,370 -91.13 % 5,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,880 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

596,000 600,550 627,000 694,000 1.73 % 706,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 316,350 120,240 794,720 -84.87 % 120,240

รวมงบกลาง 15,852,142.93 16,126,850.6 17,301,838.52 19,126,947 18,610,550
รวมงบกลาง 15,852,142.93 16,126,850.6 17,301,838.52 19,126,947 18,610,550
รวมงบกลาง 15,852,142.93 16,126,850.6 17,301,838.52 19,126,947 18,610,550

รวมแผนงานงบกลาง 15,852,142.93 16,126,850.6 17,301,838.52 19,126,947 18,610,550
รวมทุกแผนงาน 51,139,135.62 49,564,218.26 52,203,836.51 61,700,000 62,300,000
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลท่าไม้
อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,101,050

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,894,930

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,612,690

แผนงานสาธารณสุข 6,795,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 749,500

แผนงานเคหะและชุมชน 4,624,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,382,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,610,550

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,300,000



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาไม

อําเภอ ทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,500,920 บาท

งบบุคลากร รวม 7,630,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,782,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,280,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนพิเศษ  
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาล
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือที่เกี่ยวของ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
  
  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 922,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ  ของหนวยงานนี้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป
และพนักงานตามภารกิจ  ในหนวยงานนี้  
ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  

งบดําเนินงาน รวม 3,495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
ในการตรวจตรา และปราบปรามผูกระทําผิดละเมิดเทศบัญญัติ
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองตามอัตราที่กฎหมายกําหนด เพื่อจายเป็น
- คาเบี้ยเลี้ยง อปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่กับเทศบาล  
- คาตอบแทนคณะกรรมการชุดตางๆ ของเทศบาล 
-คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- คาตอบแทนของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการ หนวยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  
ประจําปีใหแกพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่มท.0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนิน
การเลือกตั้งทองถิ่น
โดยจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
สภาเทศบาลใหทําหนาที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เชน 
ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติตางๆเป็นตน 
ใหไดรับเบี้ยประชุมรายครั้ง  เฉพาะครั้งที่มาประชุม  
ครั้งละ  250  บาท ตอคน  สําหรับประธานกรรมการ
ของแตละคณะใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน  4  
ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาวสําหรับการประชุม
ของแตละคณะกรรมการในวันเดียวกันมากกวา 1 ครั้ง 
ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับเบี้ยประชุม
เพียงครั้งเดียว    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้
เป็นคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูบริหารทองถิ่น  
พนักงานเทศบาล  และลูกจางประจํา ในหนวยงานนี้
เป็นคาเลาเรียนบุตรซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 1,930,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร  คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
คาจางยามรักษาความปลอดภัย  คาติดตั้งโทรศัพท์  
คาจางเหมาทําความสะอาด  คาประกันภัยรถ  
ตลอดจนคา พรบ. ตาง ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น  
เป็นไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
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-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
จํานวน     50,000     บาท
  เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และ
คาใชจายอื่น  ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรอง 
เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษา
ดูงาน  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ 1 
ของรายไดจริง ในปีงบประมาณที่ลวงมาแลว 
โดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม 
หรือเงินที่ผูอุทิศให โดยตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดกาญจนบุรีที่ 0816.5/ว16711 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548และในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมี
รายได 69,179,099.14.-บาท 
หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม   
หรือเงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 27,615,254.-บาท   
คงเหลือรายไดจริงที่นําไปคํานวณ 41,563,845.14บาท เมื่อ
คํานวณรอยละ 1 แลว เป็นเงิน 415,638.45 บาท  
จึงตั้งจายไว  จํานวน  50,000.-   บาท  

-คาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ    
จํานวน    30,000   บาท
    เพื่อจายเป็นคาอาหาร  เครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรอง  และคาบริการ สําหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
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ซึ่งเขารวมประชุม โดยตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ 0816.5/;16711
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น  สมาชิก พนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้  
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาพาหนะเดินทาง   คาเชาที่พักระหวางเดินทาง  รวมถึง
คาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ  
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

คาใชจายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 300,000 บาท

คาใชจายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลทาไม
ตามที่กฎหมายกําหนดอีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหทราบถึง
สิทธิและหนาที่ การมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา 
รวมทั้งการเลือกตั้งในทุกระดับ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท. 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562รวมทั้งกฏหมาย,
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
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คาใชจายอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเนื่องในวโรกาส
งานสําคัญตางๆ ใหกับผูนําชุมชน  จิตอาสา และประชาชน 
เป็น  คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสนับสนุน
และเงินรางวัลสําหรับสนับสนุน การประกวด ของที่ระลึก      
ในการจัดงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาเชาเวที  
คาจางดนตรี-นักรอง คาจางเหมาชุดการแสดง 
คาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องไฟ  คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  103
  ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฯ  เป็นคาพิธีการ
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ เครื่องไทยธรรมปัจจัย
ในการทําบุญ  ดอกไม  ธูป เทียน ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงาน  
คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาเงินสนับสนุนและรางวัล  
คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาพลุดอกไมไฟ คาเชาเวที คาจางเหมาดนตรี
นักรอง คาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมาบริการ  
คาเชาเครื่องไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า   คาเชาเครื่องขยายเสียง 
คาจัดทําโล คาพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)  หนาที่ 103
  ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฯ  เป็นคาพิธีการ
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ เครื่องไทยธรรม 
ปัจจัยในการทําบุญ  ดอกไม  ธูป เทียน ฯลฯ) 
คาวัสดุสํานักงาน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาเงินสนับสนุนและรางวัล  คาเงินสนับสนุนหรือ
ของที่ระลึกในการจัดงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาพลุดอกไมไฟ คาเชาเวที คาจางเหมาดนตรี – นักรอง 
คาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาจัดทําโล  
คาพิมพ์วุฒิบัตร  ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)  
หนาที่ 104 ลําดับที่  4
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พระบรมราชินี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฯ  เป็นคาพิธีการ
ทางศาสนา (ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ เครื่องไทยธรรม
ปัจจัยในการทําบุญ ดอกไม  ธูป เทียน ฯลฯ) 
คาวัสดุสํานักงาน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาเงินสนับสนุนและรางวัล  คาเงินสนับสนุนหรือ
ของที่ระลึกในการจัดงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาพลุดอกไมไฟ คาเชาเวที คาจางเหมาดนตรี – นักรอง 
คาจางเหมาชุดการแสดง คาจางเหมาบริการ  
คาเชาเครื่องไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า คาเชาเครื่องขยายเสียง  
คาจัดทําโล คาพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
 หนาที่ 104 ลําดับที่  3
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โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลทาไม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการ และพนักงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นคาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาบริการ  คาตอบแทน
วิทยากร  คายานพาหนะเดินทาง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาใชจายอื่นๆ  ตามความจําเป็นในโครงการนี้  
เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์ความรู และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําของเทศบาลตําบลทาไม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หนาที่  4 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้ เชน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร   
คาซื้อหนังสือพิมพ์  คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง  
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น  พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์  
คาถาย คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือพรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น
พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ คาหนังสือพิมพ์ประจําหมูบาน ธงชาติ
หรือธงตาง ๆ  สําหรับเกาะกลางถนนใชงานพิธีตาง ๆ  
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟ  
สายไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นตน  
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  
เชน  ถวย  ชาม  ชอน  จาน  แกวน้ํา  จานรองแกวน้ํา  
หมอหุงขาว   ไมกวาด  ผาปูโต๊ะ  กระดาษทิชชู  
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชนไม ไมอัด  เชือก  
แปรงทาสี  พูกัน  สี และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงเชน แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางรถและรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี ตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้  เชน  น้ํามันเบนซิน  ดีเซล  จารบี  
น้ํามันเครื่องและรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธ์กลาไม และจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร เชน กระถาง  ปุ๋ย  ตนไม  สี ฯลฯ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษ
โปสเตอร์ แผนพับตางๆ หรือวัสดุโฆษณาอื่นๆ ที่จําเป็นตอง
ใช   และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือเมาส์ 
แถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
หมึกพิมพ์  หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไมอาจกําหนดใหอยู
ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล , ศาลาเอนก
ประสงค์ภายในเขตเทศบาล ,กลองวงจรปิด เสียงตามสาย  
รวมทั้งกิจการของเทศบาล ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลทาไม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์ประจําที่ของอาคารสํานักงาน
เทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่  ใหกับองค์การโทรศัพท์แหงประเทศ
ไทย สาขาทามะกา และศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆ  
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร  คาโทรเลข  
คาธนาณัติ  สําหรับสงหนังสือราชการของเทศบาล   
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  
และคาสื่อสารอื่น ๆ  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 2,285,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของหนวยงานนี้  เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ  ตู 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รวมทั้งรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,185,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทา
ไม

จํานวน 494,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบทาไม ชาย - หญิง ทั้ง 3 ชั้น  พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  ตามแบบและรายละเอียดของ
เทศบาล งบประมาณ  494,000.-บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 14  ลําดับที่ 1
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ประเภทโครงการปรับปรุงทางเดินเทาและเสาธง ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาไม หมูที่ 9

จํานวน 657,000 บาท

โครงการปรับปรุงทางเดินเทาบริเวณดานหนาอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาไมและปรับปรุงเสาธงเป็นแบบสแตนเลส  
สูง  20  เมตร  พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน  2  ป้าย  ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
งบประมาณ  657,000.-บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 18  ลําดับที่ 4 

ประเภทโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้ง ภายในบริเวณสํานัก
งานเทศบาลตําบลทาไม หมูที่ 9

จํานวน 923,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาไม  โดยใชทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล
. ขนาด เสนผาศูนย์กลาง 0.60  เมตร  รวมความยาวไมนอยกวา  
350  เมตร   พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน  2  ป้าย  ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
งบประมาณ  923,000.-บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่  18

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง
ที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมตามปกติ) 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเป็นคาจางองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตามมติการประเมิน เพื่อกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
แกพนักงานและลูกจางเทศบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 
จํานวน  30,000.- บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนา  81  ลําดับที่ 3
-เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี    เพื่อดําเนินการ
โครงการการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หนา 80  ลําดับที่  2
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 732,300 บาท
งบบุคลากร รวม 653,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 653,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 653,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 79,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,200 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจํา  ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร  
ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ในหนวยงานนี้  ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  เชน  
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวาง
เดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเดินทางไปราชการและรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย 
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โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นในการแกไขปัญหาและเสนอแนวทางการแกไข
ปัญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อนํามา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เป็นคาอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารวมประชาคมคาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่  111   ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร   
คาซื้อหนังสือพิมพ์  คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง  
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์ 
คาถาย คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ แผนพัฒนาสามปีและ
เทศบัญญัติ พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:05 หนา : 19/84



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทราย
จาย  

งานบริหารงานคลัง รวม 3,867,830 บาท
งบบุคลากร รวม 2,675,830 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,675,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,234,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนพิเศษ
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาลใน
หนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี และหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 277,430 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ ของหนวยงานนี้ ตามหนังสือสั่งการและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานตามภารกิจ  ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ของพนักงานเทศบาลจังหวัด รวมทั้งหนังสือสั่งการและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 922,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางชุดตาง ๆ
 ของเทศบาล เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของขาราชการ พนักงาน
หรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่ว
คราว และเพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (โบนัส)  ประจําปีใหแกพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให
แกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบตางๆที่กําหนด

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้
เป็นคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแก พนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจํา  ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร   
ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเทศบาล  คาติดตั้งโทรศัพท์   คาจางเหมาแรงงาน  
คาธรรมเนียมตาง  ๆ  เชน  คาธรรมเนียมการขอใชเช็คจาก
ธนาคาร และคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาตาง ๆ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
และลูกจางในหนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ    
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก
ระหวางเดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนาจัด
เก็บรายได

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตาง ๆ ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เชนคาจางผูชวยชางแผนที่ภาษี  คาจาง
ผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลแผนที่ภาษี  คาจางถายเอกสารเพื่อ
ปรับขอมูลที่ดินรายเดือนหรือจางบุคคลภายนอกดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ดานการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน จัดทําฐานขอมูลที่ดินและ
สิ่งกอสราง ฯลฯ เพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งกอสรางตามที่กฎหมายกําหนดและการเตรียมการรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 111 ลําดับที่ 11  
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โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางการบริหารภาค
รัฐ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของใหแก
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น ขาราชการพนักงานลูกจาง
ประจํา ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปของเทศบาลตําบล
ทาไม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาพรอม
เครื่องดื่มและคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่  112 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมใหความรูผูมีหนาที่เสียภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง
พ.ศ. 2562 ภายในเขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูผูมีหนาที่เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
ใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน
ลูกจางประจํา ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไป ผูมีหนาที่เสียภาษี
ของเทศบาลตําบลทาไม เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มและคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563หนาที่ 15  ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้   เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ 
คารับวารสาร   คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง 
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น  พรอมกับ
คาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คาถายเอกสาร
 คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ พรอมคา
ใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ  
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย    

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ไม ไมอัด  เชือก พูกัน
แปรงทาสี สี และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่   
หัวเทียน  ยางรถ   และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจาย เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้
ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี  ตามความจําเป็น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ เชน น้ํามันเบนซิน ดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษ
โปสเตอร์  แผนพับตางๆหรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ  ที่จําเป็น
ตองใช  และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์  แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
หมึกพิมพ์  หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์  
และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์ประจําที่ของอาคารสํานักงาน
เทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใหกับองค์การโทรศัพท์แหงประเทศ
ไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆและรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย     

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร  คาโทรเลข  
คาธนาณัติ  สําหรับสงหนังสือราชการของหนวยงานนี้   
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  
และคาสื่อสารอื่น ๆ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย    

งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ ของ
หนวยงานนี้ เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ ตู เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายตามสัญญาแบบปรับราคาได(K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคา
ไดตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือ 
ผูประกอบอาชีพงานกอสราง 
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คาภาษีอากรถอนคืน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาภาษีอากรถอนคืน  กรณีเทศบาลมีความจําเป็น
ตองถอนคืนภาษีใหแกผูชําระภาษีในระหวางปีงบประมาณ   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,764,930 บาท

งบบุคลากร รวม 2,635,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,635,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 501,810 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 768,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจํา  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,244,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ของหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานตามภารกิจ  ในหนวยงานนี้ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 529,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้
เป็นคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแก พนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจํา  ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร   
ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้  ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
ระหวาง  เดินทาง รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เดินทางไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจาย 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร   
คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง พรอมคาใชจายที่เกิด
ขึ้น  พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์  คาถาย คาเย็บเลม
หนังสือเขาปกหนังสือ พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของ
ที่ซื้อ  รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟ  
สายไฟ  ปลั๊กไฟ  เป็นตน  และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ไม ไมอัด  เชือก  
แปรงทาสี  พูกัน  สี และรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
หัวเทียน ยางรถและรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทราย
จาย  เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้
ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี  ตามความจําเป็น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ เชน น้ํามันเบนซิน ดีเซล จารบี น้ํามัน
เครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงานและ
ลูกจาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร.  
เชน  เครื่องแบบ เสื้อ  กางเกง  เครื่องหมาย  ยศและสังกัด    
ถุงเทา  รองเทา  เข็มขัด  หมวก ฯลฯ  เป็นตน  
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เชน  อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตางๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร์และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย    

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
สําหรับเจาหนาที่เทศบาลและสมาชิก  อปพร.  
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของ อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์ประจําที่ของ อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ใหกับองค์การโทรศัพท์แหงประเทศไทย 
และศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆ   

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกลองวงจรปิด จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปิด CCTV ติดตั้งกับเสาเหล็กพรอมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวของ จํานวน 7 ตัว 3จุด
1.บริเวณแยกบานนายลิ  อรภักดี หมู 3 จํานวน 3 ตัว
2.บริเวณแยกบานผูใหญถาวร  ใจเย็น หมู 7 จํานวน 3 ตัว  
3.ทางแยกขามสะพานคลองเล็ก(กอนถึงตลาดนัดวันศุกร์) 
หมู 7 จํานวน 1 ตัว 
-รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนา11 ลําดับที่ 5 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ ของหนวย
งานนี้  เชน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  โต๊ะ  ตู  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจาย  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปีใหม 
เทศกาลสงกรานต์ เป็นตน และมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยนักทองเที่ยวโดยจายเป็นคาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยงผาเย็น คาอุปกรณ์การแพทย์ 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพรและคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ตามโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2469 แกไขเพื่อเติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนา 100 ลําดับที่ 8
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โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร คาสมนาคุณ คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องแตงกาย
คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นตามความจําเป็น
ในโครงการนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หนา 99 ลําดับที่ 6
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โครงการทาไมรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด เชน วัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่น
ตามความจําเป็นใน โครงการนี้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 99  ลําดับที่ 5 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาสมนาคุณ คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่อง
แตงกายคาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นตามความจําเป็น
ในโครงการนี้
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0889/ว 7367 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 
เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการปฎิบัติงานของชุดปฎิบัติการ
จิดอาสาภัยพิบัติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 5329 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ที่เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หนา  3 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,667,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,457,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,457,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,564,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และขาราชการครู
ผูดูแลเด็กพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 775,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 717,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆของเทศบาล 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว และเพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(โบนัส)ประจําปีใหแกพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเทศบาล  เชน คาจางเหมาแรงงาน คาธรรมเนียม
ตาง  ๆ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจางในหนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง 
คาเชาที่พักระหวางเดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตางๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ์  จางถายสําเนา เชน กระดาษแฟ้ม  
หนังสือพิมพ์  ซองในการบรรจุหีบหอ ตะแกรงวางเอกสาร 
หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าแสงสวาง    สายไฟ    หลอดไฟ  
ตลับไฟ   สปอตร์ไลท์   ไฟกระพริบ  ปลั๊กเสียบ  สายไฟ
แบบหลายชองเสียบ  และวัสดุอื่นรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  ใชสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เชน น้ํายาลางหองน้ํา  แปรงถูพื้น  ไมกวาด  
ผงซักฟอก  สบู  ที่นอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโต๊ะ  
ถวยชาม  ชอนสอม  รายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ไม ไมอัด  เชือก  
แปรงทาสี  พูกัน  สี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่   
หัวเทียน  ยางรถ   และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี  ตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้  เชน  น้ํามันเบนซิน ดีเซล จารบี 
น้ํามันเครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ใชสําหรับจัดซื้อยา
สามัญประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน ชุดทําแผล ยาทาฟอกช้ํา 
พลาสเตอร์ยา ปรอท ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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วัสดุการเกษตร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน มีดดายหญา คราด 
สลิงเครื่องตัดหญา  กรรไกรตัดกิ่งไม/หญา หินลับมีด
และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน
อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย      

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์  เพื่อใชจัดทําวัสดุการศึกษา  
หรือใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กกอนวัยเรียน  สื่อการเรียนการสอนที่ทําดวยพลาสติก  
ไมหรือวัสดุอื่นๆ  กระดานลื่น  พลาสติก  เบาะยืดหยุน  
ของเลนหรือเครื่องเลนที่พัฒนาการเรียนรูของเด็กตามมุม  
การเรียนรู  เครื่องเลนกลางแจง  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 83,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลทาไม ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค  
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของกองศึกษา
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:05 หนา : 38/84



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  
และคาสื่อสารอื่น ๆ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

งบลงทุน รวม 493,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 393,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทา
ไม

จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาไม
จํานวน 6 เครื่อง                 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู  
จํานวน 4 เครื่อง                                
- ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง                              
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 26 ลําดับที่ 4

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนยาย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาไม

จํานวน 94,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนยาย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาไม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา 500 ซีเอ็ฟเอ็ม 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 25 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของหนวยงานนี้  เชน  เครื่องเลนเด็ก  รถจักรยานยนต์  
โต๊ะ  ตู  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง(รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง
ที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมตามปกติ) 
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,945,090 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,541,090 บาท

ค่าใช้สอย รวม 776,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสีหนูนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุสํานัก
งาน คาโฆษณาและเผยแพร  คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ 
คาเงินรางวัลสนับสนุน เครื่องแตงกาย  คาเงินรางวัลสนับสนุนชุด
การแสดง  จางเหมาบริการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา  85 ลําดับที่  10
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเงินสนับสนุนและเงินรางวัล สําหรับการประกวดและ
ตัดสิน คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาจางการแสดง
ตางๆ คาจางวงดนตรี คาเชาเครื่องไฟ คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา  85 ลําดับที่  9

โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 556,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คาจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 
และคาใชจายในการจัดการศึกษา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
และตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนา 82 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูปกครองและนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาไม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ/ทัศนศึกษาผูปกครองและ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
 หนา  84 ลําดับที่  8

ค่าวัสดุ รวม 764,490 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 764,490 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา
ปีที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ
.)  และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา 82 ลําดับที่  2
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,404,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,404,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู สําหรับโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 2 โรงเรียน
-โรงเรียนวัดครอพนัน       จํานวน  50,000 บาท
-โรงเรียนวัดกระตายเตน    จํานวน  50,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา 85  ลําดับที่  11 

โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะอาชีพ
สําหรับโรงเรียนวัดครอพนัน

จํานวน 50,000 บาท

โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะอาชีพ 
โรงเรียนวัดครอพนัน  จํานวน 50,000.- บาท
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดครอพนัน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมทักษะอาชีพ
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับโรงเรียนวัดกระตายเตน

จํานวน 50,000 บาท

โครงการสงเสริมทักษะอาชีพโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนวัดกระตายเตนจํานวน 50,000.- บาท
   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกระตายเตน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา 83 ลําดับที่  3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,795,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,990,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,990,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,418,210 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทนพิเศษ  
เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาล
ในหนวยงานนี้   ตามประกาศคณะกรรมการของ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 254,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกลูกจางประจํา 
พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางในหนวยงานนี้
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 164,610 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ ของหนวยงานนี้รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 4,250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น  
จํานวน 30,000.-บาท
และเพื่อเป็นคาใชจายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว  
โดยจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  อัตราคาตอบแทน อาสา
สมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 144,000.-บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0819.2/ว 6290  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2562   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0819.2/ว 0803  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2563   

คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้
เป็นคาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาล  
และลูกจางประจํา  ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร  
ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 3,173,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,460,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเทศบาล  คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาปรับปรุงบอ
ขยะและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจาย   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้  ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ    
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง  คาเชาที่พัก
ระหวางเดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย 

โครงการคายเยาชนตานภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการคายเยาวชนตานภัยยาเสพติด   
เชน คาวัสดุสํานักงาน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม 
คาที่พัก คาสถานที่จัดประชุม คายานพาหนะในการเดินทาง 
คาของที่ระลึก ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 90 ลําดับที่ 14
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โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการคุมครองผูบริโภค เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 9

โครงการทาไม เมืองนาอยู จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทาไมเมืองนาอยู 
เชน คาวัสดุสํานักงาน  คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  
คาที่พัก  คาสถานที่จัดประชุม คายานพาหนะในการเดินทาง     
คาของที่ระลึก ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่ 90 ลําดับที่ 13 
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ประจําปี 2564    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563   
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ดวนที่สุด  ที่ มท 0819.3/ว 1375  
ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1433  
ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2563   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 2787 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนา  6     ลําดับที่  1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่ 88 ลําดับที่ 8
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โครงการรณรงค์แยกขยะกอนทิ้งในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค์แยกขยะกอนทิ้งใน
ชุมชน เชน คาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาจางเหมาทําอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ ฯลฯ
 และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  หนาที่ 102 ลําดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง       พลเรือเอกหญิง  พลอากาศ
เอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการ  เชน คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา  88  ลําดับที่  10
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โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอ  
เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติยราชนารี

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการ เชน คาจางสํารวจสุนัขและแมว  
ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของภายในเขตเทศบาล   
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว 3842
 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา  89  ลําดับที่  11

โครงการอนุรักษ์ สงเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษ์ สงเสริม ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนคาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  หนาที่ 101 ลําดับที่ 2  
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โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาล เชน คาตอบแทนวิทยากร  
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คารถปรับอากาศ คาที่พัก  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่ประชุม คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น ซึ่งเกี่ยวกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  หนาที่ 87 ลําดับที่ 7  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้   เชน  รถยนต์  รถบรรทุกขยะรถ
จักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าวัสดุ รวม 815,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  
ตรายาง  ซอง ฯลฯ  หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในการรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล   เชน  ไมกวาด  น้ํายาทํา
ความสะอาด  ผงซักฟอก  น้ํายาเช็ดกระจก  ไมถูพื้น ถังขยะ  
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน ไม ไมอัด เชือก 
แปรงทาสี พูกัน สี  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจายที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร์รี่   
หัวเทียน  ยางรถ   และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี  ตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยาน
พาหนะ เครื่องตัดหญา  เครื่องพนยุง ฯลฯ ของหนวยงานนี้  เชน  
น้ํามันเบนซิน  ดีเซล  จารบี  น้ํามันเครื่อง และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  เชน  
สารเคมีกําจัดยุง  ทรายอะเบท สําหรับใชในโครงการ
การกําจัดแมลงและพาหนะนําโรค  ยาและเวชภัณฑ์
สําหรับออกหนวยเคลื่อนที่ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น  
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย   

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน มีดดายหญา คราด สลิง
เครื่องตัดหญา  กรรไกรตัดกิ่งไม/หญา หินลับมีดและอื่น ๆ 
ตามความจําเป็น  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษ
โปสเตอร์  แผนพับตางๆ หรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆ   ที่จําเป็น
ตองใช   และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับคนงานรักษาความ
สะอาด    เชน  รองเทาบูท    ถุงมือ  เสื้อคนงาน  และอื่น ๆ  
ที่จําเป็น และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตางๆหัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย 

งบลงทุน รวม 335,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 3 
 บริเวณตูน้ําดื่มสะพานทุงฝืด

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
พรอมติดตั้ง  หมูที่ 3  บริเวณตูน้ําดื่มสะพานทุงฝืด 
จํานวน 5 ตัว   รายละเอียดดังนี้
    1. เครื่องดึงไหลและออกกําลังแขน
    2. เครื่องออกกําลังกายขอเขา
    3. เครื่องนวดหลังและออกกําลังกายแขน
    4. เครื่องออกกําลังกายขอเทาแบบเบา
    5. เครื่องยกน้ําหนักแบบนั่ง
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 
  ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนา 13  ลําดับที่  3 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของหนวยงานนี้  เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ  ตู 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รวมทั้งรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 85,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโรงคลุมเครื่องออกกําลังกาย
บริเวณตูน้ําดื่มสะพานทุงฝืด หมูที่ 3

จํานวน 85,000 บาท

โครงการกอสรางโรงคลุมเครื่องออกกําลังกาย
บริเวณตูน้ําดื่มสะพานทุงฝืด หมูที่ 3 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 
ชนิดโครงสรางเหล็กชั้นเดียว  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 15 ลําดับที่ 1  

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข  ประจําปี  2564    
- สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขหมูบาน/ชุมชน
ละ  20,000  บาท   จํานวน 11 ชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  
ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2564  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
  หนา  89  ลําดับที่  12
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 649,500 บาท

งบบุคลากร รวม 441,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 441,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 321,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ของหนวยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ  ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 101,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเทศบาล  คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาปรับปรุง
บอขยะและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้  ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ    
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะเดินทาง   คาเชาที่พัก
ระหวางเดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการเดินทางไปราชการ  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์   
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ  คลิป  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  
ตรายาง  ซอง ฯลฯ  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เชน   อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์  หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุใหกับการประปาสวนภูมิภาค
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

งบลงทุน รวม 107,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนแบบแยกสวน
พรอมคาติดตั้ง ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู 
พรอมเครื่องฟอกอากาศและอุปกรณ์อื่น
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 23 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของหนวยงานนี้  เชน  รถยนต์ จักรยานยนต์  โต๊ะ  ตู  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  และรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อคาใชจายสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส
และครอบครัวผูมีรายไดนอย  การสังคมสงเคราะห์ 
สงเคราะห์ผูปวยที่ยากไร การสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ ผูดวยโอกาส
และเกษตรกีผูมีรายไดนอยรวมทั้งการบํารุงและสงเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อใหประชาชน
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเคราะห์ผูไดรับผลกระทบ
จากสาธารณภัย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาไม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ทาไม ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  
 หนา 91 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,624,140 บาท

งบบุคลากร รวม 2,063,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,063,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,576,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 430,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจของหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 14,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานตามภารกิจ ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 2,560,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ของเทศบาล 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว และเพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(โบนัส) ประจําปีใหแกพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง
ประจํา ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร  
ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,285,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดแกเทศบาล  คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาตกแตง
ตนไมบริเวณเกาะกลางถนนแสงชูโต และภายในเขตเทศบาล และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้  ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวาง
เดินทาง  รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
ไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทราย
จาย  

คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการรังวัดที่สาธารณะ  
โดยกําหนดใหนายอําเภอมีหนาที่รวมกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในการดูแลรักษาและคุมครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน์รวมกัน  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้ เชน  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าวัสดุ รวม 1,084,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตาง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ์  จางถายสําเนา เชน กระดาษ แฟ้ม  หนังสือ
พิมพ์   ซองในการบรรจุหีบหอ  ตะแกรงวางเอกสาร  หรือวัสดุที่
เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใชติดตั้ง
อํานวยความสะดวกแกประชาชนตามถนน และ
สวนสาธารณะตาง ๆ เชน  โคมไฟฟ้า  หลอดไฟ  
บัลลาส  สายไฟ   และอื่น ๆ  และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เพื่อใชในการรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล   เชน ไมกวาด  น้ํายาทําความ
สะอาด ผงซักฟอก  น้ํายาเช็ดกระจก  ไมถูพื้น ถังขยะ  
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้    

วัสดุกอสราง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  ไม ไมอัด  เชือก  
แปรงทาสี  พูกัน สี  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่   
หัวเทียน ยางรถ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  เพื่อเปลี่ยนหรือซอมแซมยานพาหนะ
ของหนวยงานนี้ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี ตามความจําเป็น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของ
หนวยงานนี้  เชน  น้ํามันเบนซิน  ดีเซล  จารบี  น้ํามัน
เครื่อง  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ไดแก  พันธุ์พืช  ปุ๋ยเคมี  ยาฆา
แมลง และวัสดุทางการเกษตรตาง ๆและรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับคนงานรักษาความ
สะอาด  เชน  รองเทาบูท    ถุงมือ  เสื้อคนงาน  และอื่น ๆ  
ที่จําเป็นและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เชน  อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  แผนกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์    และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย  

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตามรายละเอียดบัญชี
จําแนกประเภทรายจาย

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไมอาจกําหนดใหอยูในวัสดุ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล 
สวนที่ใชเกินสิทธิ์รอยละ 10 ของหนวยการใชไฟฟ้า 
ประเภทที่อยูอาศัยรวมกับผูใชไฟฟ้ากิจการขนาดเล็กทุกราย   
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
กรณีที่ครบวาระ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ  เป็นคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  
คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชาคม คาอาหาร
วาง  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา  และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา 120  ลําดับที่ 2 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาชนตําบลทาไม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนการจัดใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมถึงการคัด
เลือกคณะกรรมการของสภาเด็กและเยาวชน เป็นคาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร คายานพาหนะเดินทาง คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็นในโครงการนี้ (ตามพระราช
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา  95  ลําดับที่ 11
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีการศาสนา  (ปัจจัยพระภิกษุ
สงฆ์ เครื่องไทยธรรม  ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ) 
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาเชาเครื่องขยายเสียง  และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  คาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  
 หนา  121  ลําดับที่ 5

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน 
เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเครื่องขยายเสียง คาของขวัญของรางวัล คาถุงยังชีพ 
คาเชาเวทีการแสดง คาของที่ละลึก เงินสนับสนุนหนวยงาน
เขารวมกิจกรรม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่  121 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพ  เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูที่สนใจ
ทั่วไปในเขตเทศบาล เป็นคาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาอาหารวาง  คาตอบแทน
วิทยากรและ        คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 หนา 94  ลําดับที่ 7 
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริม   สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชนสรางเครือขายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัด
ทําเป็น  แผนพัฒนาทองถิ่นเป็นคาวัสดุสํานักงาน      คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
 พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา 121 ลําดับที่  4
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2563 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
 พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)
  หนา 95 ลําดับที่ 12
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเขตเทศบาล จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุสํานัก
งาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากรและ
กรรมการ คาตอบแทนเด็กเก็บลูกบอล คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
คาเครื่องแตงกาย คาแตงหนา เงินสนับสนุนคาถวย คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 หนา  107 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมกีฬาและจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันทุกระดับ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกับ
หนวยงานอื่น หรือดําเนินการจัดโครงการเองตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อจายเป็นเงิน สนับสนุนหนวยงานที่เป็นเจาภาพ หรือ
ขอรับการสนับสนุน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ์
กีฬา คาตอบแทนเด็กเก็บฟุตบอล คาเครื่องแตงกาย 
เงินสนับสนุนใหกับชุมชน เงินสนับสนุนใหกับนักกีฬา 
คาถวยรางวัล คาสนับสนุนเด็กถือป้ายชุมชน 
คาวัสดุงานบานงานครัว   คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุทางการแพทย์ คาวัสดุกอสราง คาจัดเตรียมสนาม 
คาธง คาป้าย คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม คาตาขายกันฟุตบอล 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาวงดุริยางค์ 
คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้า คาเชารถ 
คาตอบแทนเจาหนาที่ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 หนา  107 ลําดับที่ 7
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหลามหาสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดและ
ตัดสิน  คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน  คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ  คาเชาเครื่องไฟ คาเชา
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง คาใชจายในการจัดการแขง
ขันกีฬาทั่วไปหรือพื้นบาน   ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา 106  ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีตาง ๆ  คาวัสดุสํานักงานคาจาง
เหมาตกแตงรถบุพชาติพรอมเทียนพรรษา คาผาอาบน้ําฝน 
เงินสนับสนุนสําหรับชุมชนในการประดับตกแตงรถเขารวม
ขบวนแหเทียนเขาพรรษา  คาจางเหมาประกอบอาหารและ
 เครื่องดื่ม คาวัสดุ  โฆษณาและเผยแพร  จัดซื้อ จัดจาง  
จางเหมาบริการ   คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึก
ในการจัดงาน ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใช   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  หนา 106 ลําดับที่  4
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โครงการวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาพลุดอกไมไฟ และ
คาจางเหมาบริการ เชน คาเชาเครื่องไฟ คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องขบายเสียง คาจางเหมามหรสพตาง 
ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)  
 หนา 106  ลําดับที่  5

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน
สภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาตอบแทน
วิทยากร คาพาหนะเดินทาง คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็นใน
โครงการนี้ 
-ตามหนังสือ ที่ วธ 0509.7/ว 5713 เรื่องการจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรม  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
-ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หนา 106 ลําดับที่  6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,382,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,382,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ ของหนวย
งานนี้  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,262,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 10  ซอยบานนายไพศาล ปากน้ําโพธิ์

จํานวน 233,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 
ซอยบานนายไพศาล ปากน้ําโพธิ์ 
ตอจากถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
งบประมาณ 233,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 11

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 10  ซอยบานนายสมัย ตัวมูล

จํานวน 121,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 
ซอยบานนายสมัย ตัวมูล ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พรอมไหลทางดินเดิมขางละ 0.30 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล  
งบประมาณ 121,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
 ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 10 ซอยบานนายเทพ คนตรง

จํานวน 122,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 
ซอยบานนายเทพ คนตรง ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางดินเดิมกวาง 0.30 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล  
งบประมาณ 122,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
 ที่แกไข  ครั้งที่ 3/2563 หนาที่  5 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 2 ซอยบานนางจํานง มิตรจาระวิจารณ์

จํานวน 149,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 
ซอยบานนางจํานง มิตรจาระวิจารณ์ 
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางดินเดิมขางละ 0.30 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล  
งบประมาณ 149,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 6  ลําดับที่ 3 

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3 สายบานน.ส.เดือนเพ็ญ ตันเจริญ

จํานวน 435,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 
สายบานนางสาวเดือนเพ็ญ ตันเจริญ ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมไหลทางหินคลุกขางละ 0.30 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล  
งบประมาณ 435,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
 ที่แกไข ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 8 ลําดับที่  5
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โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 5 ซอยบานนางทองใบ เสือคลาย

จํานวน 342,000 บาท

โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูที่ 5 
ซอยบานนางทองใบ เสือคลาย ขนาดกวาง 2.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 เมตร  พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน 2  ป้าย  ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล  
งบประมาณ 342,000.-บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 6  ลําดับที่ 13 

โครงการกอสรางพื้น คสล. หมูที่ 9
บริเวณดานหนาอาคารจัดเก็บพัสดุสวนกลาง

จํานวน 65,000 บาท

โครงการกอสรางพื้น คสล. หมูที่ 9 
บริเวณดานหนาอาคารจัดเก็บพัสดุสวนกลาง 
ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
งบประมาณ 65,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 
ที่เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2563  หนาที่ 7 ลําดับที่ 14 

โครงการติดตั้งป้ายซอย
หมูที่ 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10

จํานวน 395,000 บาท

โครงการติดตั้งป้ายซอย หมูที่ 2,3,4,5,6,8,10 
ติดตั้งป้ายโดยเป็นแบบประติมากรรมอลูมิเนียมลายไทย
สําเร็จ ขนาด 750x300  มิลลิเมตร จํานวน 21 ป้าย 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาล 
งบประมาณ 395,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 7 ลําดับที่ 15   
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(รายจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง
ที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเป็นการซอมแซมตามปกติ) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,610,550 บาท

งบกลาง รวม 18,610,550 บาท
งบกลาง รวม 18,610,550 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 213,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน(ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ขอ 33 
ใหพนักงานจาง ไดรับสิทธิประโยชน์และมีหนาที่
ตองปฎิบัติตามกฏหมายวาดวยการประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นการคุมครองลูกจาง
ชั่วคราวของสวนราชการ  และลูกจางขององค์กรที่มิไดมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ กรณีลูกจางประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2563
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 1,230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา  

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:06 หนา : 78/84



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการสรางหลัก
ประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ โดยใชขอมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563 เป็นขอมูลในการคํานวณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 หนาที่ 97  ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,592,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเบี้ยความพิการตามโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ โดยใชขอมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2563  เป็นขอมูล
ในการคํานวณ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 หนาที่  97  ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ตามโครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม โดยใชขอมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ วันที่   26 มิ.ย. 2563 เป็นขอมูล
ในการคํานวณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  97
  ลําดับที่ 1

สํารองจาย จํานวน 100,710 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิด
ขึ้นหรือในกรณีที่หนวยงานตางๆ ไมมีงบประมาณรายจายที่เบิก
จายได  หรือมีแตไมเพียงพอกับความจําเป็นที่ตองจาย หรือไมได
ตั้งจายในงบประมาณรายจาย  หรือมีรายจายที่นอกเหนือไปจาก
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ซึ่งการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายให
เป็นอํานาจของผูบริหารทองถิ่นเป็นผูพิจารณาเบิกจาย  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 2 ขอ 19 และใชจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  
เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก 
แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  
ไฟปาและหมอกควัน  และโรคติดตอ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564  
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง  เชน  การทาสีตี
เสน  สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  
กระจกโคงจราจร  กระบองไปจราจร  กรวยจราจร  แผงกั้น
จราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา  เสาลมลุกจราจร  เสื้อจราจร  
ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นตน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจายเงินคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดการจราจร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปี พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยรายจายของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น  เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 
ประกาศ  ณ วันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2555  
ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริง
ในปีที่ลวงมา (ไมรวมเงินกู  เงินที่จายขาดเงินสะสมและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และเงิน   อุดหนุนจากรัฐบาล)
ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท และจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0303.4/ว 3889  ลงวันที่  
29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538ในปีงบประมาณ  2562 
เทศบาลตําบลทาไม มีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไป 
ทั้งสิ้น79,478,749.14 บาท หักเงินจายขาดเงิน
สะสม   -    บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 27,615,254 บาท  
หักเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์  10,299,650 บาท  คง
เหลือรายรับที่จะนําไปคํานวณ  
เป็นเงิน  41,563,845.14 บาท  เมื่อคํานวณรอยละ 1/6  แลว
เทศบาลตําบลทาไม  ตองจายเป็นคาบํารุง 
ส.ท.ท.   จํานวน  69,411.62 บาท  
จึงตั้งจายไว  71,000.- บาท

คาสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น เทศบาลตําบลทาไม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  
และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปี  พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือพิเศษ(คาทําศพ) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจางของ
เทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 706,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (5120100) โดยคํานวณจาก
ประมาณการรายรับ  หมวดภาษีอากร  หมวดคาธรรมเนียม 
 คาปรับและใบอนุญาต  หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  โดยมิตองนํารายรับจาก
หมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู  และเงินที่มีผูอุทิศให  
มารวมคํานวณดวย ในอัตรารอยละ 2  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
- ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เทศบาลตําบลทาไม 
ไดประมาณการรายรับของงบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้ง
สิ้น  62,300,000.-บาท หักรายไดจากเงินอุดหนุนและ
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน27,000,000.-บาท  
คงเหลือรายได  ที่จะนําไปคํานวณตั้งจาย
จํานวน 35,300,000 .-บาท 
คํานวณแลวเป็นเงิน  706,000.-บาท 
จึงตั้งจายไว  จํานวน 706,000 .-บาท
-ตามe-laas ระบบคํานวณยอดเงินการสงสมทบ กบท. 
จากยอดประมาณการรายรับ โดยไมรวมเงินที่มีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุน จํานวน 706,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:06 หนา : 83/84



เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 120,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาบําเหน็จปกติใหกับลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
ราชการที่มีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์   จํานวน  1  ราย 
 ซึ่งมีสิทธิ์ไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย บําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จ 
ลูกจาง ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2555

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:06 หนา : 84/84



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,301,838.52 18,035,065.00 18,610,550.00

งบบุคลากร 18,113,920.90 20,347,000.00 20,547,760.00

งบดําเนินงาน 11,372,691.33 15,573,935.00 14,925,690.00

งบลงทุน 3,664,350.98 6,238,000.00 6,442,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 70,000.00 70,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,731,034.78 1,436,000.00 1,704,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 52,203,836.51 61,700,000.00 62,300,000.00

รวม 52,203,836.51 61,700,000.00 62,300,000.00



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงบเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลท่าไม
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,101,050

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,894,930

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,612,690

แผนงานสาธารณสุข 6,795,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 749,500

แผนงานเคหะและชุมชน 4,624,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,382,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 18,610,550

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,300,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 มาตรา  65  
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาไม้ และโดยอนุมัติของผู้วาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 65,665,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,365,000 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลท่าไม้
อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี



งบ ยอดรวม
งบกลาง 52,000

งบบุคลากร 1,142,000

งบดําเนินงาน 1,840,500

งบลงทุน 330,500

รวมรายจ่าย 3,365,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลทาไม้ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลทาไม้มีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเกรียงไกร  ใจเย็น)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทาไม้

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายอนุชา  หอยสังข์)

ตําแหนง นายอําเภอทามะกา ปฎิบัติราชการแทน    ผู้
วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี



เทศบาลตําบลทาไม
เขต/อําเภอ ทามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99  หมู 9  ซอยเลียบคลองชลประทาน  ถนน-  แขวง/ตําบล ทาไม
  เขต/อําเภอ ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  71120

พื้นที่ 17.71 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,300 คน
ชาย 4,507 คน

หญิง 4,793 คน

ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลท่าไม
อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาไม

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาไม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทาไมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทาไมจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 69,797,304.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,630,848.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,639,934.11 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 23 โครงการ รวม 2,817,130.68 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 54,734,017.16 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 278,318.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 465,609.13 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 577,316.43 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 30,850.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,313,891.60 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,068,032.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 633,072.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 45,128,017.44 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 16,347,286.65 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,287,426.50 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,357,924.29 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,787,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,348,380.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 633,072.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 896,769.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท





คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาไม
อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,567,488.70 625,500.00 665,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,194,627.55 511,500.00 756,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 620,616.61 408,000.00 508,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 212,558.00 168,000.00 118,000.00

หมวดรายไดจากทุน 2,644.00 5,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,597,934.86 1,718,000.00 2,050,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 37,905,906.28 32,982,000.00 33,250,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37,905,906.28 32,982,000.00 33,250,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,615,254.00 27,000,000.00 27,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,615,254.00 27,000,000.00 27,000,000.00

รวม 69,119,095.14 61,700,000.00 62,300,000.00



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,365,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,142,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,142,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
ในหน่วยงานนี้  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,840,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของเทศบาล  
และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําป
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ให้
แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลท่าไม้

อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล  ในหน่วยงานนี้
เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล  ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดเปลี่ยนสารกรองน้ํา
และซ่อมแซมถังน้ําประปา และค่าลงทะเบียน
ในการอบรมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ดังรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ

รวม 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
และลูกจ้างในหน่วยงานนี้  ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะเดินทาง   
ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง  รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี้ 
เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์   เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย  
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ค่าวัสดุ รวม 196,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร  
ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง  พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
พร้อมกับค่าสิ่งของที่ซื้อหรือจ้างพิมพ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ
ค่าเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของ
ที่ซื้อสําหรับใช้ในกิจการประปา  
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย          

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟ  สาย
ไฟ  ปลั๊กไฟ เป็นต้น  สําหรับใช้ในกิจการประปา  รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ ไม้อัด  เชือก  
แปรงทาสี  พู่กัน สี เป็นต้น สําหรับใช้ในกิจการประปา  
รายละเอียดตามบัญชี จําแนกประเภทรายจ่าย   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่
หัวเทียน ยางรถ และ เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมยานพาหนะ
ของหน่วยงานนี้ให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดี ตามความจําเป็น 
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับยานพาหนะ
ของกิจการประปา  เช่น  น้ํามันเบนซิน  ดีเซล  จารบี  
น้ํามันเครื่อง  สําหรับใช้ในการจดมาตรวัดน้ํา 
และเก็บค่าน้ําประปา ฯลฯ   
ตามรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธ์กล้าไม้ และจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น กระถาง ปุย ต้นไม้ สี ฯลฯ  สําหรับที่ใช้ในกิจการประปา 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย         
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
เช่น  อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
แผ่นกรองแสง  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
หมึกพิมพ์  หรือวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์    
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย  

วัสดุอื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่อาจกําหนดให้อยู่ในวัสดุประเภท
ใดประเภทหนึ่ง และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่าย  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับหอถังน้ําประปาในเขตเทศบาลตําบล
ท่าไม้     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากร  ค่าธนาณัติ   
ค่าลงทะเบียนของหน่วยงานนี้   

งบลงทุน  เป็นเงิน 330,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 76,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร    จํานวน  76,000  บาท          
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่มใต้น้ํา(ปมซับเมอร์ส)พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ขนาด 3 แรง(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไม่ปรากฏตามปญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )    
   -ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
 หน้าที่ 166    ลําดับที่ 10
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 254,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 254,500 บาท

                              กองประปา   งบประมาณ ป 2564
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1. วางท่อเมนประปา บริเวณซอยสําเนากล้วยไม้ หมู่ที่ 6  
ตําบลท่าไม้  เริ่มตั้งแต่บ้านนายบัณฑิต แหยมคอน 
ถึง บ้านนายรุ่งกานต์ แหยมคอน 
โดยวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า 290.00 เมตร  
ท่อบริการจํานวน 12 จุด  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าไม้
งบประมาณเป็นเงินจํานวน 98,500.- บาท  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า 12  ลําดับที่ 1

2. วางท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนแจง หมู่ที่ 9 
ตําบลท่าไม้  เริ่มตั้งแต่บ้านนายภูดิษ วงศ์ญาติ  
ถึงหน้าโรงงานอาหารสัตว์เก่า โดยวางท่อ PVC 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5  
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร 

ท่อบริการจํานวน 15 จุด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่าไม้
งบประมาณเป็นเงินจํานวน  156,000.- บาท   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  
  หน้า  78  ลําดับที่  18
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งบกลาง  เป็นเงิน 52,000 บาท
งบกลาง รวม 52,000 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ในกรณีที่หน่วยงาน ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
หรือมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2543  หมวด 2 ข้อ 19 
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลท่าไม

อําเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาไม
อําเภอ ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,188,792.50 1,204,852.50 1,225,194.90 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 99,126.80 57,513.00 62,760.80 500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 217,963.00 219,523.00 279,533.00 220,000.00 18.18 % 260,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,505,882.30 1,481,888.50 1,567,488.70 625,500.00 665,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,754.80 2,657.80 2,706.30 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,010.00 960.00 590.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 21,941.25 40,768.50 3,486.25 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 306,065.00 332,755.00 349,055.00 386,000.00 0.00 % 386,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

9,680.00 17,220.00 19,280.00 15,000.00 73.33 % 26,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,960.00 2,320.00 1,770.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,160.00 1,080.00 1,290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,750.00 510,850.00 683,350.00 5,000.00 2,900.00 % 150,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 440,238.00 148,361.00 68,540.00 30,000.00 66.67 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

25,510.00 56,230.00 54,300.00 50,000.00 130.00 % 115,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 2,140.00 3,060.00 7,920.00 4,000.00 112.50 % 8,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,180.00 1,820.00 1,050.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 795.00 1,210.00 990.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 819,184.05 1,119,292.30 1,194,627.55 511,500.00 756,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 9,730.00 14,600.00 8,550.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00
     ดอกเบี้ย 608,106.64 531,848.89 612,066.61 400,000.00 25.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 617,836.64 546,448.89 620,616.61 408,000.00 508,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 3,685.00 7,593.00 5,375.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาขายแบบแปลน 166,500.00 306,500.00 193,000.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 18,876.00 24,894.00 14,183.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 189,061.00 338,987.00 212,558.00 168,000.00 118,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 7,000.00 3,800.00 2,644.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 7,000.00 3,800.00 2,644.00 5,000.00 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 325,988.28 609,158.12 581,519.24 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 22,084,959.54 22,624,156.01 22,990,951.24 19,000,000.00 6.58 % 20,250,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,029,754.80 4,377,708.32 4,005,531.79 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 180,952.75 39,917.11 141,981.50 142,000.00 5.63 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,779,729.27 7,605,159.80 8,203,339.03 7,000,000.00 -7.14 % 6,500,000.00
     ภาษีสุรา 1,983,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาภาคหลวงแร 124,636.04 85,272.30 99,730.04 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 67,221.40 64,751.25 83,775.44 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,826,636.00 3,558,312.00 1,799,078.00 2,200,000.00 -22.73 % 1,700,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,403,265.08 38,964,434.91 37,905,906.28 32,982,000.00 33,250,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

26,840,650.00 26,866,512.00 27,615,254.00 27,000,000.00 0.00 % 27,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,840,650.00 26,866,512.00 27,615,254.00 27,000,000.00 27,000,000.00
รวมทุกหมวด 66,382,879.07 69,321,363.60 69,119,095.14 61,700,000.00 62,300,000.00
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,365,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,365,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว  เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,230,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว เนื่องจากคํานวณตามความจําเป็น
ตองใชของกองประปา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 30,000 บาท

โดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยของ
เทศบาล
ตามอัตราของธนาคารในปปัจจุบัน

ผลประโยชน์อื่น รวม 55,000 บาท

คาขายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว    เนื่องจากมีการขายของเกาที่
ชํารุดใชงานไมได 

คาธรรมเนียม จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการไวเทากวาปที่แลว  เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปที่แลว  เนื่องจากการทําผิดสัญญา
หรือระเบียบขอบังคับการใชน้ําประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลทาไม

อําเภอ ทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
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คาแรง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว  เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริง
ของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,230,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 120,240

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,000

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ)

5,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

213,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

706,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,230,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 120,240

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,000

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ)

5,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

213,600

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

706,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,710

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,592,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 430,840 108,000 164,610 775,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 85,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

14,400 12,000 78,000

เงินเดือนพนักงาน 1,576,300 321,500 1,418,210 1,564,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 254,920

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 67,200 40,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,600 10,000

ค่าเบี้ยประชุม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
สํารองจ่าย 100,710

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,592,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,244,520 1,199,730 3,922,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 236,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

120,000 37,000 261,400

เงินเดือนพนักงาน 501,810 6,167,100 11,549,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 768,800 267,300 1,291,020

เงินประจําตําแหน่ง 289,200 438,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,800 84,200 121,600

ค่าเบี้ยประชุม 3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 174,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,160,000 3,000 2,460,000 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 10,000 20,000 120,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

160,000 364,000

ค่าเช่าบ้าน 66,000 382,000 526,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

32,000 37,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 730,000 4,653,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 520,000 720,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

โครงการการดําเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาชนตําบลท่า
ไม้

30,000

โครงการค่ายเยาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

100,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล

120,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

100,000 100,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

20,000 20,000

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาชนตําบลท่า
ไม้

30,000

โครงการค่ายเยาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

100,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล

120,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ

120,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พระ
บรมราชินี

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
กรณีที่ครบวาระ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พระ
บรมราชินี

30,000 30,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
กรณีที่ครบวาระ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการท่าไม้ เมืองน่า
อยู่

150,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและพัฒนาจัด
เก็บรายได้

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าไม้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการท่าไม้ เมืองน่า
อยู่

150,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

20,000 20,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและพัฒนาจัด
เก็บรายได้

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 60,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้

50,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าไม้

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน

50,000

โครงการวันลอยกระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

556,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

50,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

5,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน

50,000

โครงการวันลอยกระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000 15,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

556,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง       พล
เรือเอกหญิง  พลอากาศ
เอกหญิง  สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  วรขัต
 ิยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง       พล
เรือเอกหญิง  พลอากาศ
เอกหญิง  สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน  วรขัต
 ิยราชนารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติยราชนารี

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ(อพ
.สธ.)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติยราชนารี

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ(อพ
.สธ.)

10,000

วันที่พิมพ์ : 23/9/2563  14:30:30 หน้า : 18/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้
สูงอายุในเขตเทศบาล

100,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารภาค
รัฐ

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามพรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ภายในเขต
เทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 20,000 100,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 40,000 10,000 50,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้
สูงอายุในเขตเทศบาล

100,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารภาค
รัฐ

15,000 15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามพรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ภายในเขต
เทศบาล

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 140,000 460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 38,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 185,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 100,000 255,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 545,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 600,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 70,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 764,490

วัสดุการเกษตร 70,000 5,000 12,000

วัสดุก่อสร้าง 240,000 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 15,000 10,000 40,000

วัสดุอื่น 3,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 3,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 8,000 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 2 เครื่อง

102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000 180,000 1,080,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 153,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 764,490

วัสดุการเกษตร 5,000 92,000

วัสดุก่อสร้าง 2,000 25,000 277,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000 18,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 260,000 360,000

วัสดุอื่น 2,000 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

45,000 65,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 650,000 968,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 55,000 58,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 2 เครื่อง

102,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

284,000

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบเคลื่อนย้าย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

94,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3 
 บริเวณตู้น้ําดื่มสะพาน
ทุ่งฝืด

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

120,000 5,000 100,000 15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรง
คลุมเครื่องออกกําลัง
กาย
บริเวณตู้น้ําดื่มสะพาน
ทุ่งฝืด หมู่ที่ 3

85,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

284,000

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบเคลื่อนย้าย
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

94,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องวงจรปิด 500,000 500,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 3 
 บริเวณตู้น้ําดื่มสะพาน
ทุ่งฝืด

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000 340,000 680,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโรง
คลุมเครื่องออกกําลัง
กาย
บริเวณตู้น้ําดื่มสะพาน
ทุ่งฝืด หมู่ที่ 3

85,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10  ซอยบ้านนาย
ไพศาล ปากน้ําโพธิ์

233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10  ซอยบ้านนาย
สมัย ตัวมูล

121,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนาย
เทพ คนตรง

122,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนาง
จํานง มิตรจาระวิจารณ์

149,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 3 สายบ้านน.ส
.เดือนเพ็ญ ตันเจริญ

435,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนาง
ทองใบ เสือคล้าย

342,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10  ซอยบ้านนาย
ไพศาล ปากน้ําโพธิ์

233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10  ซอยบ้านนาย
สมัย ตัวมูล

121,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนาย
เทพ คนตรง

122,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนาง
จํานง มิตรจาระวิจารณ์

149,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 3 สายบ้านน.ส
.เดือนเพ็ญ ตันเจริญ

435,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนาง
ทองใบ เสือคล้าย

342,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. หมู่ที่ 9
บริเวณด้านหน้าอาคาร
จัดเก็บพัสดุส่วนกลาง

65,000

โครงการติดตั้งป้ายซอย
หมู่ที่ 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 
8 , 10

395,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องน้ําอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลท่าไม้

ประเภทโครงการปรับ
ปรุงทางเดินเท้าและเสา
ธง ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าไม้ หมู่
ที่ 9

ประเภทโครงการปรับ
ปรุงระบบระบายน้ําทิ้ง 
ภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าไม้ หมู่
ที่ 9

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. หมู่ที่ 9
บริเวณด้านหน้าอาคาร
จัดเก็บพัสดุส่วนกลาง

65,000

โครงการติดตั้งป้ายซอย
หมู่ที่ 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 
8 , 10

395,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,000 611,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องน้ําอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลท่าไม้

494,000 494,000

ประเภทโครงการปรับ
ปรุงทางเดินเท้าและเสา
ธง ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าไม้ หมู่
ที่ 9

657,000 657,000

ประเภทโครงการปรับ
ปรุงระบบระบายน้ําทิ้ง 
ภายในบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลท่าไม้ หมู่
ที่ 9

923,000 923,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K)

ค่าภาษีอากรถอนคืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่าไม้

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ สําหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

100,000

โครงการส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนพัฒนา
ทักษะอาชีพ
สําหรับโรงเรียนวัดคร้อ
พนัน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K)

20,000 20,000

ค่าภาษีอากรถอนคืน 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่าไม้

30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ สําหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

100,000

โครงการส่งเสริมเด็ก
และเยาวชนพัฒนา
ทักษะอาชีพ
สําหรับโรงเรียนวัดคร้อ
พนัน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับโรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น

50,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

1,204,000

รวม 18,610,550 2,382,000 390,000 140,000 4,624,140 749,500 6,795,140 6,612,690
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพ
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับโรงเรียนวัด
กระต่ายเต้น

50,000

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

1,204,000

รวม 3,894,930 18,101,050 62,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาไม

อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 665,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เพื่อรองรับลูกหนี้คางชําระ เนื่อง
จากยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง  พ.ศ. 2562  

ภาษีป้าย จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว โดยคํานวณจากรับจริงของปที่
ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไวเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 756,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 386,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ทาไม เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562
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คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ทาไม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 26,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ทาไม เรื่องควบคุมสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอา
หาร พ.ศ. 2562

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 115,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ทาไม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 8,500 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว เพื่อรองรับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จอดยานยนต์ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต
องค์การปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 508,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว   โดยคํานวณจากยอดเงินฝาก
ธนาคารและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในปปัจจุบันรวมถึงเพื่อ
รองรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 118,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณจากรายรับจริงของ
ปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว   โดยคํานวณตั้งรับจากการขาย
เอกสาร/แบบแปลนโครงการงบลงทุนของเทศบาลเป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว   โดยคํานวณตั้งรับจากรายได
เบ็ดเตล็ดตางๆที่ไมไดตั้งงบประมาณรายรับไว 
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หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว   เพื่อรองรับการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินประจําปของเทศบาล 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 33,250,000 บาท
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 20,250,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลว  โดยคํานวณจากยอดเงินที่ไดรับ
จัดสรรของปที่ผานมาเป็นเกณฑ์
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 27,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว โดยใชเกณฑ์เฉลี่ยตามที่ไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณที่ผานๆมา
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,630,920 653,100 2,675,830 10,959,850
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,782,600 653,100 2,675,830 8,111,530

งบดําเนินงาน 3,495,000 79,200 922,000 4,496,200
    ค่าตอบแทน 385,000 4,200 272,000 661,200

    ค่าใช้สอย 1,930,000 45,000 385,000 2,360,000

    ค่าวัสดุ 460,000 30,000 220,000 710,000

    ค่าสาธารณูปโภค 720,000 0 45,000 765,000

งบลงทุน 2,285,000 0 240,000 2,525,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 240,000 340,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,185,000 0 0 2,185,000

งบรายจ่ายอื่น 40,000 0 30,000 70,000
    รายจ่ายอื่น 40,000 0 30,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 0 50,000

                              รวม 13,500,920 732,300 3,867,830 18,101,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 2,635,130 0 2,635,130
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,635,130 0 2,635,130

งบดําเนินงาน 529,800 130,000 659,800
    ค่าตอบแทน 74,800 0 74,800

    ค่าใช้สอย 110,000 130,000 240,000

    ค่าวัสดุ 242,000 0 242,000

    ค่าสาธารณูปโภค 103,000 0 103,000

งบลงทุน 600,000 0 600,000
    ค่าครุภัณฑ์ 600,000 0 600,000

                              รวม 3,764,930 130,000 3,894,930

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,457,600 0 2,457,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,457,600 0 2,457,600

งบดําเนินงาน 717,000 1,541,090 2,258,090
    ค่าตอบแทน 12,000 0 12,000

    ค่าใช้สอย 440,000 776,600 1,216,600

    ค่าวัสดุ 182,000 764,490 946,490

    ค่าสาธารณูปโภค 83,000 0 83,000

งบลงทุน 493,000 0 493,000
    ค่าครุภัณฑ์ 393,000 0 393,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,404,000 1,404,000
    เงินอุดหนุน 0 1,404,000 1,404,000

                              รวม 3,667,600 2,945,090 6,612,690

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,990,140 1,990,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,990,140 1,990,140

งบดําเนินงาน 4,250,000 4,250,000
    ค่าตอบแทน 262,000 262,000

    ค่าใช้สอย 3,173,000 3,173,000

    ค่าวัสดุ 815,000 815,000

งบลงทุน 335,000 335,000
    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 250,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

                              รวม 6,795,140 6,795,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 441,500 0 441,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,500 0 441,500

งบดําเนินงาน 101,000 70,000 171,000
    ค่าใช้สอย 33,000 70,000 103,000

    ค่าวัสดุ 55,000 0 55,000

    ค่าสาธารณูปโภค 13,000 0 13,000

งบลงทุน 107,000 0 107,000
    ค่าครุภัณฑ์ 107,000 0 107,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                              รวม 649,500 100,000 749,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 2,063,540 2,063,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,063,540 2,063,540

งบดําเนินงาน 2,560,600 2,560,600
    ค่าตอบแทน 41,600 41,600

    ค่าใช้สอย 1,285,000 1,285,000

    ค่าวัสดุ 1,084,000 1,084,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 150,000

                              รวม 4,624,140 4,624,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 125,000 140,000
    ค่าใช้สอย 15,000 125,000 140,000

                              รวม 15,000 125,000 140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 140,000 250,000 390,000
    ค่าใช้สอย 140,000 250,000 390,000

                              รวม 140,000 250,000 390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบลงทุน 2,382,000 2,382,000
    ค่าครุภัณฑ์ 120,000 120,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,262,000 2,262,000

                              รวม 2,382,000 2,382,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,610,550 18,610,550
    งบกลาง 18,610,550 18,610,550

                              รวม 18,610,550 18,610,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าไม้

อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
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