
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  4,009,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 100,000 บาท

งบกลาง รวม 100,000 บาท
สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

ประเภทเงินสํารองจาย(5111000)  จํานวน     100,000     บาท
 เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในกรณีที่หนวยงานตางๆ ไมไดตั้ง
งบประมาณรายจายไวหรือมีความจําเปนตองจายหรือตั้งงบประมาณรายจายไว
แตไมพอจายตามความเหมาะสม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2543  หมวด 2 ขอ 19 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 962,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 962,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน(5220100)เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศและหนังสือ
ที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง(5220300)เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง 
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการงบเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทาไม

อําเภอ ทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,808,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก อปท. จํานวน 57,500 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น(5310100)เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตางๆ ของ
เทศบาล และเพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปใหแก
พนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(5310300)เพื่อจายเปนคา
ตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง
ผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(5310500)เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการให
แก พนักงานเทศบาล ในหนวยงานนี้เปนคาเลาเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิไดรับการ
ชวยเหลือตามระเบียบฯ

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

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(5320100)เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาจางเหมา  แรง
งาน คาจางเหมาทําความสะอาดเปลี่ยนสารกรองน้ําและซอมแซมถังน้ํา
ประปา และคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาตางๆรวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวของ ดัง
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่่น ๆ รวม 5,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจางใน
หนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      คา
พาหนะ เดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทางรวมถึง คาลงทะเบียนตาง ๆ   ที่
เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม(5320400)เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ เชน  รถยนต์รถจักรยานยนต์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เกาอี้  และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจาย

ค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน(5330100)เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตาง ๆ
 คารับวารสาร  คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง พรอมคาใชจายที่เกิด
ขึ้น พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คาถาย คาเย็บเลมหนังสือเขาปก
หนังสือ พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อสําหรับใชในกิจการ
ประปา และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ เปนตน และรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย

วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง(5330600)เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
เชน ไม ไมอัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี พูกัน สี และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง(5330700)เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน   ยางรถและรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจาย เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนสงของ
หนวยงานนี้ เพื่อใหอยูสภาพที่ใชการไดดีตามความจําเปน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(5330800)เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้ เชน น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภท   รายจาย
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วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร(5331000)เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและ
จัดซื้อพันธู์กลาไมเชน กระถาง   ปุย ตนไม  ฯลฯ สําหรับที่ใชในกิจการ
ประปา และรายละเอียดตามบัญชี  จําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์(5331400)เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์   สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึก
พิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,250,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,250,000 บาท

ประเภทคาไฟฟ้า(5340100)เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังน้ํา
ประปาในเขตเทศบาลตําบลทาไม ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย์(5340400) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร คาโทรเลข คาธนาณัติ สําหรับสงหนังสือราชการของหนวยงาน
นี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,139,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน(5410100)จัดซื้อเกาอี้ 
ประจําตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน 
จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
-เกาอี้เปนแบบพนักผิงทรงเตี้ย     -เกาอี้เปนแบบหนังหุม
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก      -ปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโช๊คแก๊ส
(จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) 
หนาที่ 165 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 76,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(5410400)จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบจุมใตน้ํา(ปมซับเมอร์ส)พรอมอุปกรณ์ จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ขนาด 3 แรง (จัดซื้อตามราคาทองถิ่นไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ประจําป พ.ศ. 2561)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 166 ลําดับที่ 10 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 7,500 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําป พ.ศ. 2561)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 165 ลําดับที่ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,052,000 บาท
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,052,000 บาท
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1.โครงการวางทอเมนประปา บริเวณบานนางเปราะ ทองปาน 
หมูที่ 2   งบประมาณ 125,000 บาท เพื่อจายเปนคาวาง
ทอเมนประปา ชนิด PVC เริ่มตั้งแตสะพานขามคลองบางแกว
สิ้นสุดบริเวณบานนางเปราะ ทองปาน หมูที่ 2 ตําบลทาไม 
ขนาด เสนผาศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขนาดปลายบาน ชั้น 13.5 
พรอมทอบริการ 2 จุด รวมความยาวไมนอยกวา 304.00 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลทาไม) 
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 77 ลําดับที่ 12
2.โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา ตั้งแตบาน
นายวิเชียร ศรีเรือง หมูที่6 งบประมาณ 367,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอเมนประปาชนิด PVC ขนาด 
เสนผาศูนย์กลาง   3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 
ระยะทาง 1,081.00 เมตร เริ่มตั้งแตบานนายวิเชียร  ศรีเรือง 
ถึงบานนายบัณฑิต  แหยมคอน บริเวณริมคลองชลประทาน 
หมูที่ 6
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หนาที่ 77 ลําดับที่ 13
3.โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา บริเวณซอยบาน
ผูใหญสุพจน์  เพียงนั้น หมูที่ 2 งบประมาณ 340,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอเมนประปา ชนิด PVC 
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 13.5 ระยะทาง 1,000.00
 เมตร บริเวณซอยบานผูใหญสุพจน์ เพียงนั้น หมูที่ 2
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 77 ลําดับที่ 14
4.โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาบริเวณ หมูที่ 2 
ขางวัดกระตายเตน งบประมาณ 220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเปลี่ยนทอเมนประปาชนิด PVC 
ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชนิดปลายบาน 
ชั้น 13.5 ระยะทาง 647.00 เมตร 
เริ่มตั้งแตหอถังน้ําประปาขางวัดกระตายเตน 
ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานกระตายเตน บริเวณหมูที่ 2 
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 78 ลําดับที่ 15
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