
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทาไม

อําเภอ ทามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,855,320 บาท

งบบุคลากร รวม 7,309,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,448,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(5210100)       
เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (5210200)เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (5210300) เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
(5210400)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,155,200 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (5210600)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
รายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,861,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,404,200 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (5220200)เพื่อจายเป็น
เงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300)เพื่อจายเป็นเงินประจํา
ตําแหนง พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,900 บาท

ประเภทคาจางลูกจางประจํา (5220500)เพื่อจายเป็นคาจาง
ใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางในหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 887,900 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (5220700)เพื่อจายเป็น
คาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ของหนวยงานนี้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,300 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800)เพื่อจายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 3,642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (5310100) เพื่อจายเป็นเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจตรา 
และปราบปรามผูกระทําผิดละเมิดเทศบัญญัติการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมืองตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง อปพร.ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
กับเทศบาลตําบลทาไม เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตางๆ 
ของเทศบาล เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของสวนราชการหนวยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปีใหแกพนักงาน
และลูกจางในหนวยงานนี้

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาเบี้ยประชุม (5310200)เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมกรรมการ 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาลใหทําหนาที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล
เชน ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติตาง ๆ เป็นตน
ใหไดรับเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 
ครั้งละ 250 บาทตอคน สําหรับประธานกรรมการของแตละคณะ
ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมดังกลาว 
สําหรับการประชุมของแตละคณะกรรมการในวันเดียวกัน
มากกวา 1 ครั้ง ใหประธานกรรมการและกรรมการ
ไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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คาเชาบาน จํานวน 240,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (5310400)เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือ
พนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้เป็นคาเชาบาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 65,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)เพื่อจายเป็น
เงินสวัสดิการใหแกผูบริหารทองถิ่น     พนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจําในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิ
ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,870,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100)เพื่อจายเป็น
คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ 
คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางยามรักษาความปลอดภัย คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาจางเหมาทําความสะอาด คาประกันภัยรถ คาจัดทํารายงาน
กิจการประจําปีของเทศบาล ตลอดจนคาพรบ. ตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเป็น เป็นไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:24 หนา : 4/72



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200)
-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็น
ตองจายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยี่ยมชม หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน โดยคํานวณตั้งจายในอัตราไมเกินรอยละ1ของรายไดจริง
ในปีงบประมาณที่ลวงมาแลว โดยไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจาย
ขาดเงินสะสม หรือเงินที่ผูอุทิศให โดยตั้งจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที่ 0816.5/16711 
ลงวันที่  5 สิงหาคม 2548 
-คาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการ สําหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่ง
เขารวมประชุม โดยตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที่ 0816.5/16711 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก พนักงาน
และลูกจางในหนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวาง
เดินทางรวมถึงคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
ไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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คาใชจายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด จํานวน 350,000 บาท

คาใชจายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับจัดการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลทาไม
ตามที่กฎหมายกําหนดอีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ใหทราบถึง
สิทธิและหนาที่ การมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งการเลือกตั้งในทุกระดับ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฏหมาย,ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
 

คาใชจายอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายอันเป็นการพิทักษ์ไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ใดๆเนื่องใน
วโรกาสงานสําคัญตาง ๆ .ใหกับผูนําชุมชน จิตอาหา และประชาชน
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสนับสนุนและเงินรางวัล
สําหรับสนับสนุนการประกวด หรือของที่ระลึกในการจัดงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 103  ลําดับที่ 1   
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เป็นคาพิธีการ
ทางศาสนา (ปจจัยพระภิกษุสงฆ์ เครื่องไทยธรรมปจจัยในการทําบุญ 
ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ)   คาวัสดุสํานักงาน   คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเงินสนับสนุนและรางวัล คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาพลุดอกไมไฟ คาเชาเวที คาจางเหมา
ดนตรี-นักรอง    คาจางเหมาชุดการแสดง    คาจางเหมาบริการ 
คาเชาเครื่องไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า คาเชาเครื่องขยายเสียง คาจัดทําโล 
คาพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแข็งขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 103 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฯ  เป็นคาพิธีการทางศาสนา 
(ปจจัยพระภิกษุสงฆ์ เครื่องไทยธรรมปจจัยในการทําบุญ  
ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม  
คาเงินสนับสนุนและรางวัล  คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึก
ในการจัดงาน  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาพลุดอกไมไฟ  
คาเชาเวที คาจางเหมาดนตรี – นักรอง คาจางเหมาชุดการแสดง 
คาจางเหมาบริการ  คาเชาเครื่องไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า       
คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาจัดทําโล  คาพิมพ์วุฒิบัตร  
ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
- ปรากฎอยูในพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
หนาที่ 104  ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พระบรมราชินี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พระบรมราชินี เป็นคาพิธีการทางศาสนา 
(ปจจัยพระภิกษุสงฆ์  เครื่องไทยธรรมปจจัยในการทําบุญ ดอกไม 
ธูป เทียน ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเงิน
สนับสนุนและรางวัล คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน 
คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร คาพลุดอกไมไฟ คาเชาเวที คาจางเหมา
ดนตรี-นักรอง   คาจางเหมาชุดการแสดง  คาจางเหมาบริการ  คาเชา
เครื่องไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า     คาเชาเครื่องขยายเสียง    คาจัดทําโล 
คาพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแข็งขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 104 ลําดับที่ 3

โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลทาไม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็น คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คายานพาหนะเดินทาง คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ 
ตามความจําเป็นในโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 109 ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ 
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

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

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100)เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ได
จากการซื้อหรือการจาง พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของ
ที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ 
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับ  คาสิ่งของที่ซื้อ คาหนังสือพิมพ์
ประจําหมูบาน ธงชาติ หรือธงตาง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใชงาน
พิธีตาง ๆ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ 
เป็นตน และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (5330300)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุงานบานงานครัว เชน แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา  ถวย ชาม ชอน 
จาน  หมอหุงขาว ไมกวาด ผาปูโตะ กระดาษทิชชูและรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุกอสราง เชน ไม ไมอัด เหล็ก เชือก แปรงทาสีพูกัน สี 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรี่  หัวเทียน 
ยางรถ  และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย 
เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนสงของหนวยงานนี้ 
เพื่อใหอยูสภาพที่ใชการไดดีตามความจําเป็น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800)เพื่อจายเป็น
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร (5331000)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
พันธุ์กลาไม และจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กระถาง ปุ๋ยตนไม 
สี ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (5331100)เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษโปสเตอร์ 
แผนพับตางๆหรือวัสดุโฆษณาอื่น ๆที่จําเป็นตองใช 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด
เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ (5331700)เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ
ซึ่งไมอาจกําหนดใหอยูในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งและ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

ประเภทคาบริการไฟฟ้า (5340100)เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
ของสํานักงานเทศบาล , ศาลาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาล
กลองวงจรปิด เสียงตามสายรวมทั้งกิจการของเทศบาลใหกับ
การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาบริการคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (5340200)
เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาไม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท์ (5340300)เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์ประจํา
ที่ของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใหกับองค์การโทรศัพท์
แหงประเทศไทย สาขาทามะกาและศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย์ยากร (5340400)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์อากร คาโทรเลข คาธนาณัติ สําหรับสงหนังสือราชการ
ของเทศบาลและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารทางดานโทรคมนาคม (5340500)เพื่อจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ

งบลงทุน รวม 813,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 562,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 17,700 บาท

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร(5410700)
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  
จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว 
ระดับความละเอียดจอภาพไมนอยกวา 1920x1080 พิกเซล
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 152 ลําดับที่ 32 
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โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด จํานวน 495,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร(5410700)
โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น 
พรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด  โดย
จุดที่ 1 ติดตั้งบริเวณเกาะกลางแยกไฟแดงทาไม 
จุดที่ 2 ติดตั้งบริเวณแยกหนาสมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7 
จุดที่ 3  ติดตั้งบริเวณหนาโรงเรียนผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-ขนาดกวาง 3.40 ม. สูง 4.50 ม.
-ขนาดของพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20x2.40 ม.  
งบประมาณ  495,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 153 ลําดับที่ 33 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)เพื่อจายเป็น
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์รถ
จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โตะ ตูและรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 251,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่  9 จํานวน 251,000 บาท

โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงค์ หมูที่  9 โดยเป็น
โครงสรางเหล็กชั้นเดียว พรอมเทพื้น คสล. ขนาด 5 เมตร 
ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 251,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 110 ลําดับที่ 7 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 40,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา   หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และหรือสิ่งกอสราง เพื่อจายเป็นคาจางองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางในการดําเนินการสสรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตามมติการประเมิน เพื่อกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
แกพนักงานและลูกจางเทศบาล

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
-เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ 
จํานวน  30,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 81 ลําดับที่ 3
-เงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดําเนินการ
โครงการการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 81 ลําดับที่ 2)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 710,150 บาท
งบบุคลากร รวม 618,450 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 618,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 618,450 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 91,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,700 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,700 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)เพื่อจายเป็น
เงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้เป็น
คาเลาเรียนบุตรซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ
เดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย
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โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อระดม
ความคิดเห็นในการแกไขปญหาและเสนอแนวทางการแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เป็นคาอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชาคม
คาวัสดุตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่111 ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน 
(5320400) เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
ของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย

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

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100)เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ตาง ๆ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือการ
จาง พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คา
ถาย   คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือแผนพัฒนาสี่ปีและเทศบัญญัติ และคา
ใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของ ที่ซื้อ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจาย
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด
เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร์และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

งานบริหารงานคลัง รวม 4,786,730 บาท
งบบุคลากร รวม 2,917,730 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,917,730 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,470,980 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (5220200) เพื่อจายเป็น
เงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ 
ใหแกพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 267,770 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง (5220700) เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง
ทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ของหนวยงานนี้ตามหนังสือสั่งการและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,580 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800) เพื่อจายเป็นคาครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตามภารกิจในหนวยงานนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดและตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 1,582,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (5310100) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ของเทศบาล เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของขาราชการ พนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจาย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปีใหแกพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและลูกจาง ผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (5310400) เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือพนักงานเทศบาล
ในหนวยงานนี้เป็นคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการให
แก พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ในหนวยงานนี้ เป็นคาเลาเรียน
บุตร  ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100) เพื่อจายเป็นคาจางเหมา
บุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาจางเหมาแรงงาน คาธรรมเนียมตาง ๆ เชนคาธรรมเนียมการขอ
ใชเช็คจากธนาคาร และคาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาตาง ๆ และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:24 หนา : 17/72



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง 
รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 920,000 บาท

คาใชจายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เชน คาจางผูชวยชางแผนที่ภาษี 
คาจางผูปฎิบัติงานบันทึกขอมูลแผนที่ภาษี คาจางถายเอกสาร
เพื่อปรับขอมูลที่ดินรายเดือนหรือจางบุคคลภายนอกดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ดานการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน จัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ
เพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 
ตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) 
หนาที่ 111 ลําดับที่ 11
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โครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางการบริหารภาครัฐ จํานวน 15,000 บาท

คาใชจายโครงการอบรมใหความรูคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
การบริการภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรูเกี่ยวกับระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของใหแกผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกทองถิ่น ขาราชการพนักงานลูกจางประจํา ผูนําชุมชน 
และประชาชนทั่วไปของเทศบาลตําบลทาไม เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มและคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 112 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมใหความรูผูมีหนาที่เสียภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 ภายในเขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูผูมีหนาที่เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ใหแกผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่นขาราชการพนักงาน
ลูกจางประจํา ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปผูมีหนาที่เสียภาษี
ของเทศบาลตําบลทาไม เชน คาตอบแทน คาวิทยากร คาอาหาร
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มและคาวัสดุอุปกรณ์ตางๆที่จําเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากกฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หนาที่  111  ลําดับที่ 12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ 
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดีด โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร คาสิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อหรือจางพิมพ์
คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น
พรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน ไม ไมอัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี พูกันสี และรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถและราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย เพื่อจัดซื้อหรือเปลี่ยนวัสดุยาน
พาหนะและขนสงของหนวยงานนี้ เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
ตามความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800) เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อ
เพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล จารบี น้ํามันเครื่องและรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (5331100) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษโปสเตอร์แผนพับตางๆหรือ
วัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชและรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูลตาง ๆหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท์ (5340300) เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์
ประจําที่ของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใหกับองค์การ
โทรศัพท์แหงประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย์ (5340400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร คาโทรเลข คาธนาณัติ สําหรับสงหนังสือราชการของ
หนวยงานนี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารโทรคมนาคม (5340500) เพื่อจายเป็น
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 257,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 17,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Mnlti fnnetion ชนิดเลเซอร์   จํานวน  1  เครื่อง 
(ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 153 ลําดับที่ 34

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ 
อาทิเชน รถยนต์ใชในการปรับปรุงโครงสราง ตัวถัง สี 
ที่มีอายุการใชงานมากกวา 18 ปี รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โตะ ตู และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:24 หนา : 21/72



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตูเก็บเอกสาร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจัดทําตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน(Builtin) จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย
-ตูไมเก็บเอกสาร ขนาดกวาง 3.5 ซม. ยาว 8.30 ซม.สูง 2.65 ซม.
รูปตัว L เป็นไมสักอัดหนา 4 มิลลิเมตร โครงไมเนื้อแข็ง 
ดานลางเป็นประตูบานเลื่อนทับ
จํานวน 2 ตู
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 112 ลําดับที่ 14

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

คาใชจายตามสัญญาแบบปรับราคาได(K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับราคาคางานกอสราง ตามสูตรการปรับราคาได
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบ
ปรับราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532 
เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือ ผูประกอบอาชีพงานกอสราง

คาภาษีอากรถอนคืน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลมีความจําเป็น
ตองถอนคืนภาษีใหแกผูชําระภาษีในระหวางปีงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,764,760 บาท

งบบุคลากร รวม 2,574,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,574,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 473,500 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 732,800 บาท

ประเภทคาจางลูกจางประจํา (5220500) เพื่อจายเป็นคาจาง
ใหแก ลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,238,200 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (5220700) เพื่อจายเป็นคาจาง
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจของหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 130,260 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800) เพื่อจายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.) และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 66,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (5310400) เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือ
พนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้เป็นคาเชาบาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) เพื่อจายเป็น
เงินสวัสดิการใหแก พนักงานเทศบาล และลูกจางประจําในหนวยงานนี้
เป็นคาเลาเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง
รวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

ค่าวัสดุ รวม 252,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ได
จากการซื้อหรือการจาง พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของ
ที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คาถาย คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ พรอมทั้ง
คาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ คาหนังสือพิมพ์ประจํา
หมูบาน ธงชาติหรือธงตาง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใชงานพิธีตาง ๆ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นตน
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุกอสราง เชน ไม ไมอัด เหล็ก เชือก แปรงทาสีพูกัน สี 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย เพื่อจัดซื้อหรือ
เปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนสงของหนวยงานนี้ เพื่อใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดดีตามความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800) เพื่อจายเป็น
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่องและรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย (5331200) เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงานและลูกจาง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร. 
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย ยศและสังกัด 
ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก เป็นตน
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูลตาง ๆหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด 
เมาส์ แผนวงจร  อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600) เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
เครื่องดับเพลิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับเจาหนาที่เทศบาลและ
สมาชิก อปพร. รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

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

ประเภทคาบริการไฟฟ้า (5340100) เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
ของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท์ (5340300) เพื่อจายเป็นคาใชโทรศัพท์
ประจําที่ของ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกับองค์การ
โทรศัพท์แหงประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ตาง ๆ
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งบลงทุน รวม 681,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 681,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก 2 ตู จํานวน 19,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน(5410100)
จัดซื้อตูเหล็กเก็บชุดดับเพลิง จํานวน 2 ตู
-ตัวตูผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็น , มี 2  บานพับ , 
ขนาดของตูไมนอยกวา 46x60x100 ซม.
(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 155 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกลองวงจรปิด จํานวน 500,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(5410600)จัดซื้อกลองวงจรปิด 
CCTV ติดตั้งกับเสาหลักพรอมอุปกรณ์ที่เกี่ยวของเพื่อจัดซื้อ
กลองวงจรปิดชนิดเครือขาย พรอมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ 
จํานวน 7 จุด ดังนี้
1.ทางเขาหมูบานครอพนัน บริเวณหนาบานนางสาคร ศรี
สุข                    หมู7
                                                               จํานวน  1 จุด
2.บริเวณหนาบานนายสมเจตน์  ใจเย็น หมู 7         จํานวน 1 จุด
3.ทางแยกหนาบานนางกองศรี  วรบุตร หมู 7         จํานวน 1 จุด
4.ศาลาเอนกประสงค์ หมู 8                                  จํานวน 1 จุด
5.ซอย 26 ตรงทางแยกศาลา หมู 9                       จํานวน 1 จุด
6.ซอยตรงหนาวัดคาทอลิค หมู 9                          จํานวน 2 จุด
(ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 156 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายดับเพลิง จํานวน 112,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(5411100)จัดซื้อสายดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 8 เสน , สายดับเพลิง 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 4 เสน
(จัดซื้อตามราคาทองถิ่นไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 155 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของ
หนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด โตะ ตู และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล  เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต์ 
เป็นตน และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
โดยจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง ผาเย็น คาอุปกรณ์
การแพทย์ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
ตามโครงการนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในตามแผนพัฒนาทองถิ้่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 100 ลําดับที่ 8   
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โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร   คาสมนาคุณ     คาตอบแทนวิทยากร 
คาเครื่องแตงกายคาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่น
ตามความจําเป็นในโครงการนี้
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50(1)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)     
หนาที่ 99 ลําดับที่ 6   

โครงการทาไมรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการทาไม รวมใจ ตานภัยยาเสพติด 
เป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นตามความจําเป็น 
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ้่น(พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 99 ลําดับที่ 5   
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแกโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
แกโรงเรียนภายในเขตเทศบาล เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาสมนาคุณ คาตอบแทนวิทยากร คาเครื่องแตงกาย 
คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นตามความจําเป็นในโครงการนี้
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) 
พ.ศ. 2552 มตรา 50(1)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 99 ลําดับที่ 7  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,085,160 บาท

งบบุคลากร รวม 2,440,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,440,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,539,400 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล และ ขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 756,760 บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง (5220700) เพื่อจายเป็นคาจาง
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจในหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,700 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (5220800) เพื่อจายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (5310100)   เพื่อจายเป็น
คาตอบแทนคณะกรรมการชุดตาง ๆของเทศบาล คาตอบแทน
ของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น
ที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราวและเพื่อจายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) ประจําปีใหแกพนักงานและ
ลูกจางในหนวยงานนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100) เพื่อจายเป็น 
คาจางเหมาบุคคลภายนอก เป็นผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
แกเทศบาล เชน คาจางเหมาแรงงาน คาธรรมเนียมตาง ๆและ 
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:24 หนา : 31/72



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
และลูกจาง ในหนวยงานนี้ ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวาง
เดินทางรวมถึงคาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
ไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตาง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ จางถายเอกสาร
เชน กระดาษ แฟ้ม หนังสือพิมพ์ ซองในการบรรจุหีบหอ ตะแกรง
วางเอกสาร หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า
แสงสวาง สายไฟ หลอดไฟ ตลับไฟ สปอตร์ไลท์ ไฟกระพริบ
ปลั๊กเสียบ สายไฟแบบหลายชองเสียบ และวัสดุอื่นรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (5330300) เพื่อจายเป็น
คาวัสดุงานบานงานครัว ใชสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน 
น้ํายาลางหองน้ํา แปรงถูพื้น ไมกวาด ผงซักฟอก สบู ที่นอน 
หมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม รายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจายที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง
เชน ไม ไมอัด เชือก แปรงทาสี พูกัน สี และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชี การจําแนกประเภทรายจาย เพื่อเปลี่ยน
หรือซอมแซมยานพาหนะของหนวยงานนี้ใหอยูสภาพที่ใชการไดดี
ตามความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800) เพื่อจายเป็นคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้ เชน น้ํามัน
เบนซิน ดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5330900) เพื่อจายเป็น
คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใชสําหรับจัดซื้อยาสามัญประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน ชุดทําแผล ยาทาฟอกช้ํา พลาสเตอร์ยา
ปรอท ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจําเป็น และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 12,000 บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร (5331000) เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร
เชน มีดดายหญา คราด สลิงเครื่องตัดหญา กรรไกรตัดกิ่งไม/หญา
หินลับมีดและอื่น ๆ ตามความจําเป็น และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชนอุปกรณ์สําหรับบันทึกขอมูลตาง ๆ
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุการศึกษา (5331500) เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใชจัดทําวัสดุการศึกษา หรือใชเป็นสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สื่อการเรียนการสอนที่ทําดวยพลาสติก
ไมหรือวัสดุอื่นๆ กระดานลื่น พลาสติก เบาะยืดหยุน ของเลนหรือ
เครื่องเลนที่พัฒนาการเรียนรูของเด็กตามมุม การเรียนรู เครื่องเลน
กลางแจง และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาไฟฟ้า (5340100) เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 2 ศูนย์
ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาบริการคาน้ําประปา คานน้ําบาดาล (5340200)
เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ที่อยูในความรับผิดชอบของกองศึกษา

งบลงทุน รวม 19,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(5411600)จัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. 2561)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 159 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตาง ๆ 
ของหนวยงานนี้ เชน เครื่องเลนเด็ก รถจักรยานยนต์ โตะ ตู 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,916,235 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,560,235 บาท

ค่าใช้สอย รวม 811,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสีหนูนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน
คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาเงิน
รางวัลสนับสนุน เครื่องแตงกาย คาเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง
จางเหมาบริการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็น
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 85 ลําดับที่ 9

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเงินสนับสนุนและเงินรางวัล สําหรับการประกวด
และตัดสิน คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาจางการแสดงตาง ๆ 
คาจางวงดนตรี คาเชาเครื่องไฟ คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 85 ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 561,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คาจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
และคาใชจายในการจัดการศึกษา 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  และตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวของ
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 82 ลําดับที่ 1 

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผูปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาไม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาผูปกครอง
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คายานพาหนะเดินทางฯลฯ 
ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 8 

ค่าวัสดุ รวม 749,235 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 749,235 บาท

ประเภทคาอาหารเสริม (นม) (5330400) เพื่อจายเป็น
คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 82 ลําดับที่ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,356,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,356,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2561 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนวัดครอพนัน        จํานวน   50,000   บาท
-โรงเรียนวัดกระตายเตน     จํานวน   50,000   บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 85 ลําดับที่ 11

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,256,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 83 ลําดับที่ 3 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,924,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,157,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,157,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,361,964 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (5220200) เพื่อจายเป็น
เงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิ ใหแกพนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
พนักงานเทศบาล   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 474,324 บาท

ประเภทคาจางลูกจางประจํา (5220500) เพื่อจายเป็นคาจาง
ใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางในหนวยงานนี้
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 158,232 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (5220700) เพื่อจายเป็นคาจาง
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ของหนวยงานนี้
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,740 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800) เพื่อจายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 4,266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 277,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 174,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (5310100) เพื่อจายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และเพื่อจายเป็นคาตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 78,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (5310400) เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือ
พนักงานเทศบาลในหนวยงานนี้เป็นคาเชาบาน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) เพื่อจายเป็นเงิน
สวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําในหนวยงานนี้
เป็นคาเลาเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,174,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,456,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100) เพื่อจายเป็น
คาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแกเทศบาล
คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาปรับปรุงบอขยะและอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง รวมถึง
คาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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โครงการคายเยาชนตานภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการคายเยาวชนตานภัยยาเสพติด   
เชน คาวัสดุสํานักงาน     คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม 
คาที่พัก คาสถานที่จัดประชุม คายานพาหนะในการเดินทาง 
คาของที่ระลึก ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 90 ลําดับที่ 14 

โครงการคุมครองผูบริโภค จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการทาไม เมืองนาอยู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทาไมเมืองนาอยู 
เชน คาวัสดุสํานักงาน  คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  
คาที่พัก  คาสถานที่จัดประชุม คายานพาหนะในการเดินทาง     
คาของที่ระลึก ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
ซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 90 ลําดับที่ 13 
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฯ เชน  คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ 
ดานสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  
ทักษะของประชาชน  คาใชจายสําหรับการอบรม  การประชุม  
การรณรงค์  การเผยแพรประชาสัมพันธ์  หรือกิจกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ  
และคาใชจาย อื่นๆ ที่จําเป็นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 89 ลําดับที่ 12  

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่ 8
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โครงการรณรงค์แยกขยะกอนทิ้งในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค์แยกขยะกอนทิ้งในชุมชน เชน 
คาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาจางเหมา
ทําอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นซึ่งเกี่ยวของกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 102 ลําดับที่ 3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง       พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการ เชน คาจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  
คาป้ายประชาสัมพันธ์  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 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 
ที่เกี่ยวของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว 3886 
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562
 - ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หนา  89    
ลําดับที่ 11

โครงการอนุรักษ์ สงเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษ์ สงเสริม ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนคาตอบแทนวิทยากร
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 101 ลําดับที่ 2  
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โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาล เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คารถปรับอากาศ คาที่พัก  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม    
คาสถานที่ประชุม คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น 
ซึ่งเกี่ยวกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 87 ลําดับที่ 7  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

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

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ คลิป ลวดเย็บกระดาษแฟ้ม ตรายาง ฯลฯ 
หรือวัสดุที่เป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (5330300) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ 
วัสดุงานบานงานครัว เพื่อใชในการรักษาความสะอาดภายในเขต
เทศบาล เชน ไมกวาด น้ํายาทําความสะอาด ผงซักฟอกน้ํายาเช็ดกระจก 
ไมถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน ไม ไมอัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี พูกันสี ฯลฯ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย เพื่อจัดซื้อ
หรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนสงของหนวยงานนี้ใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดดีตามความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800) เพื่อจายเป็นคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะ เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง ฯลฯ
ของหนวยงานนี้ เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5330900) เพื่อจายเป็น
คาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชน สารเคมีกําจัดยุง ทรายอะเบท 
ถุงมือเวชภัณฑ์ สําหรับใชในโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไขเลือดออกและอื่น ๆ ตามความจําเป็นตามรายละเอียดบัญชี
การจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร (5331000) เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
การเกษตร เชน มีดดายหญา คราดซี่พรวนดินลวดสลิง เครื่องตัดหญา กรรไกร
ตัดกิ่งไม/หญา หินลับมีดและอื่น ๆ ตามความจําเป็น
และรายละเอียดตามบัญชี การจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (5331100) เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร เชน สี กระดาษโปสเตอร์
แผนพับตางๆ หรือวัสดุโฆษณา  อื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชและ
รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย (5331200) เพื่อจายเป็น
คาวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานขับรถขยะและ
พนักงานขับรถแบ็คโฮ เชน รองเทาบูทถุงมือ เสื้อคนงานและ
อื่นๆ ที่จําเป็นและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูลตางๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ดเมาส์ 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

งบลงทุน รวม 501,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 7 หมูที่ 9 จํานวน 200,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา(5411200)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง 
หมูที่ 7 (บริเวณสนามเด็กเลนหมูที่ 7)      และหมูที่ 9 (บริเวณ
หนาสํานักงานเทศบาลตําบลทาไม)  จํานวนหมูละ  5  ตัว 
รายละเอียดดังนี้
  1. เครื่องดึงไหลและออกกําลังแขน
  2. เครื่องออกกําลังกายขอเขาจักรยานลอเหล็ก
  3. เครื่องนวดหลังและออกกําลังกายแขน
  4. เครื่องบริหารไหลและขอสะโพก
  5. เครื่องออกกําลังกายแขน แบบดันออกเดี่ยว
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 160 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ 
ของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์  รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
รถจักรยานยนต์ โตะ ตู เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
เพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:24 หนา : 46/72



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 251,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโรงคลุมเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 1 จํานวน 204,000 บาท

โครงการกอสรางโรงคลุมเครื่องออกกําลังกาย หมูที่ 1 ลานออกกําลัง
กาย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 20 ม. โครงสรางเหล็กชั้นเดียว จํานวน 1
 หลัง พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย ตามแบบและราย
ละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 204,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 118 ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําสาธารณะ  บริเวณตลาดทาไม หมูที่ 6 จํานวน 47,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําสาธารณะ  บริเวณตลาดทาไม หมูที่ 6  โดย
เปลี่ยนสุขภัณฑ์,ปรับปรุงไฟฟ้าสองสวาง,ปรับปรุงประตู,                  ปรับ
ปรุงกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคาร ตามแบบและรายละเอียดของ
เทศบาลฯ งบประมาณ 47,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 118 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 525,480 บาท

งบบุคลากร รวม 426,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 426,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 306,480 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100)เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (5220700)เพื่อจายเป็นคาจาง
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ของหนวยงานนี้
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800)เพื่อจายเป็น
คาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ
ในหนวยงานนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 94,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100) เพื่อจายเป็น
คาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
แกเทศบาล เชน คาจางเหมาแรงงาน คาธรรมเนียมตาง ๆและ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายรายจายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง รวมถึงคาลงทะเบียน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ 
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดโตะ 
เกาอี้ ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท

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

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100)เพื่อจายเป็นคากระดาษคลิป 
ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ตรายาง ซองเอกสาร ฯลฯหรือวัสดุที่เป็นไป
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับบันทึก
ขอมูลตาง ๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง เมนบอร์ดเมาส์ 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุตาง ๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร์ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

ประเภทคาบริการไฟฟ้า (5340100)เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุเทศบาล 
ตําบลทาไม ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบริการคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (5340200) 
เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 
ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาไม

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (5411800) 
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ 
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
โตะ ตูและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจายเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอย 
การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผูป่วยที่ยากไร การสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาส และเกษตรผูมีรายไดนอย รวมทั้งการบํารุงและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อใหประชาชน
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาไม จํานวน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาไม เพื่อจายเป็น
เงินอุดหนุนใหกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลทาไม ตลอดจน
รายจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 91 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,375,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,901,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,901,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,403,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) เพื่อจายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (5220300) เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการฯ 
รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 418,400 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (5220700) เพื่อจายเป็น
คาจางพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจของหนวยงานนี้
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 38,040 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (5220800) 
เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป
และพนักงานตามภารกิจในหนวยงานนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการฯรวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 2,409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (5310100) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
คณะกรรมการชุดตาง ๆ ของเทศบาล เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของ
ขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นที่เทศบาลขอยืมตัวมาชวย
ปฏิบัติงานชั่วคราว และเพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น (โบนัส) ประจําปีใหแกพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) เพื่อจายเป็น
เงินสวัสดิการใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา 
ในหนวยงานนี้เป็นคาเลาเรียนบุตร ซึ่งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,275,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,160,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (5320100) เพื่อจายเป็น
คาจางเหมาบุคคลภายนอกเป็นผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
แกเทศบาล คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาตกแตงตนไมบริเวณ
เกาะกลางถนนแสงชูโต และภายในเขตเทศบาล และอื่นๆที่เกี่ยวของ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจางในหนวยงานนี้
ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พักระหวางเดินทาง รวมถึง
คาลงทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในการดําเนินการรังวัดที่สาธารณะ โดยกําหนดใหนายอําเภอ
มีหนาที่รวมกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลรักษา
และคุมครองป้องกันที่ดินอันเป็นสมบัติของแผนดินที่ประชาชน
ใชประโยชน์รวมกัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน (5320400)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
โตะ เกาอี้ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

ค่าวัสดุ รวม 936,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (5330100) เพื่อจายเป็นคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตาง ๆ คารับวารสาร คาซื้อหนังสือพิมพ์ คาสิ่งพิมพ์ที่ได
จากการซื้อหรือการจาง พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้น พรอมกับคาสิ่งของ
ที่ซื้อหรือจางพิมพ์ คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือเขาปกหนังสือ
พรอมคาใชจายที่เกิดขึ้นพรอมกับคาสิ่งของที่ซื้อ คาหนังสือพิมพ์ประจํา
หมูบาน ธงชาติหรือธงตาง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใชงานพิธีตาง ๆ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใชติดตั้งอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ตามถนน และสวนสาธารณะตาง ๆ เชน โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาส
สายไฟ และอื่น ๆ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจายที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (5330300) เพื่อจายเป็นคาซื้อ
วัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย ชาม ชอน จาน แกวน้ํา 
จานรองแกวน้ํา หมอหุงขาว ไมกวาด ผาปูโตะ กระดาษทิชชู 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุกอสราง จํานวน 240,000 บาท

ประเภทคาวัสดุกอสราง (5330600) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุกอสราง เชน ไม ไมอัด เชือก เหล็ก แปรงทาสี พูกัน สี ฯลฯ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (5330700) เพื่อจายเป็น
คาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ 
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย เพื่อจัดซื้อ
หรือเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนสงของหนวยงานนี้ใหอยู
ในสภาพที่ใชการไดดีตามความจําเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (5330800) เพื่อจายเป็น
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใชกับยานพาหนะของหนวยงานนี้
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท

ประเภทคาวัสดุการเกษตร (5331000) เพื่อจายเป็น
คาวัสดุการเกษตร ไดแก ไมดอก ไมประดับ พันธุ์พืช 
ปุ๋ยเคมี ยาฆาแมลง และวัสดุทางการเกษตรตาง ๆ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย 
ที่จําเป็นตองใชในหนวยงานนี้

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย (5331200) เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับทําความสะอาด เชน 
รองเทาบูท ถุงมือ และอื่น ๆ ที่จําเป็น  และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์สําหรับ
บันทึกขอมูลตางๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผนกรองแสง
เมนบอร์ด เมาส์ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์
หรือวัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย
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วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํารวจ (5331620) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
วัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม  
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
ตามรายละเอียดบัญชีจําแนกประเภทรายจาย

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาวัสดุอื่น ๆ (5331700)เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ
ซึ่งไมอาจกําหนดใหอยูในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งและ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ประเภทคาบริการไฟฟ้า (5340100) เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
สําหรับไฟฟ้าและแสงสวางตามทางสาธารณะตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
สวนเกินสิทธิรอยละ 10 ของหนวยการใชไฟฟ้าประเภทที่อยูอาศัยรวมกับ
ผูใชไฟฟ้าผลิตกิจการขนาดเล็กทุกราย และเพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า
บริเวณสนามฟุตบอลของเทศบาลที่ประชาชนใชในการออกกําลังกาย

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประเภทคาบริการคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (5340200) 
เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 
ที่อยูในความรับผิดชอบ ของกองชาง เทศบาลตําบลทาไม

งบลงทุน รวม 65,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จํานวน 35,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(5410400)
การจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.เครื่องเบนซิน  2  จังหวะ
2.ขนาดไมนอยกวา 9 แรงมา
3.ความยาวบาร์ไมนอยกวา  36  นิ้ว
จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 163 ลําดับที่ 7
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) เพื่อจายเป็น
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินของหนวยงานนี้ เชน รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โตะ ตู และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนตําบลทาไม 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน
ตําบลทาไม ในการสงเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวเป็นคาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะ
เดินทางและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 96 ลําดับที่ 14
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โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาชนตําบลทาไม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขับเคลื่อนการจัดใหมีสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมถึง
การคัดเลือกคณะกรรมการของสภาเด็กและเยาวชน 
เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะเดินทาง 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็นในโครงการนี้ 
(ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 95 ลําดับที่ 11

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานเทศบาล เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ในพิธีการศาสนา (ปจจัยพระภิกษุสงฆ์/เครื่องไทยธรรม/ปจจัยในการ
ทําบุญ/ดอกไม/เทียน ฯลฯ) คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาเครื่องขยายเสียง และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่  121 ลําดับที่ 5

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เป็นคาวัสดุ
สํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาเครื่องขยายเสียง คาของขวัญของรางวัล คาถุงยังชีพ 
คาเชาเวทีการแสดง คาของที่ละลึก เงินสนับสนุนหนวยงานเขารวม
กิจกรรม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่  121 ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดฝึกอบรมสงเสริมพัฒนา
กลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ใหกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
และผูที่สนใจทั่วไปในเขตเทศบาล เป็นคาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร      คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นทองถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565)   
หนาที่ 94 ลําดับที่ 7

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หนาที่   93 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่  121 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็น
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะเดินทาง 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็น
ในโครงการนี้ (ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553)
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่   96 ลําดับที่ 13
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ(อพ.สธ.)

จํานวน 30,000 บาท

คาใชจายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อจาย
เป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นคาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คายานพาหนะเดินทาง
และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ (ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558)และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่  95  ลําดับที่ 12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเขตเทศบาล จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็น ในโครงการแขงขันกีฬาภายใน
เขตเทศบาล เป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาตกแตงสถานที่  
คาวัสดุสํานักงาน คาโฆษณาและเผยแพร  คาตอบแทนวิทยากร
และกรรมการ  คาตอบแทนเด็กเก็บลูกบอล   คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
คาเครื่องแตงกาย คาแตงหนา เงินสนับสนุนคาถวย  
คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุงานบานงานครัว คาอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดจนรายจายอื่นๆ  ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่ 107 ลําดับที่ 8  
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โครงการสงเสริมกีฬาและจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันทุกระดับ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กับหนวยงานอื่น หรือดําเนินการจัดโครงการเองตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อจายเป็นเงิน   สนับสนุนหนวยงานที่เป็นเจาภาพ
หรือขอรับการสนับสนุน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุสํานักงาน 
คาโฆษณาและเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
คาตอบแทนเด็กเก็บฟุตบอล คาเครื่องแตงกาย เงินสนับสนุน   
ใหกับชุมชน เงินสนับสนุนใหกับนักกีฬา คาถวยรางวัล 
สนับสนุนเด็กถือป้ายชุมชน คาวัสดุงานบานงานครัว 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุทางการแพทย์ คาวัสดุกอสราง 
คาจัดเตรียมสนาม คาธง คาป้าย คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม  
คาตาขายกันฟุตบอล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
วงดุริยางค์ คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
คาเชารถ คาตอบแทนเจาหนาที่ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 107 ลําดับที่ 7 

งบลงทุน รวม 420,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 420,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ แบบแยกชาย-หญิง บริเวณสนามกีฬา หมูที่ 2 จํานวน 420,000 บาท

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ แบบแยกชาย-หญิง  
จํานวน 4 หอง บริเวณสนามกีฬา หมูที่ 2  ขนาดกวาง 3.50 ม. 
ยาว 5.20 ม. พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 420,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หนาที่ 107 ลําดับที่ 9 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหลามหาสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสิน 
คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร คาจางเหมาบริการ คาเชาเครื่องไฟ คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องขยายเสียง คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทั่วไป
หรือพื้นบาน ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่ 106 ลําดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในงานพิธีตาง ๆ  คาวัสดุสํานักงานคาจางเหมา
ตกแตงรถบุพชาติพรอมเทียนพรรษา คาผาอาบน้ําฝน เงินสนับสนุน
สําหรับชุมชนในการประดับตกแตงรถเขารวมขบวนแหเทียนเขาพรรษา  
คาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ โฆษณาและเผยแพร   
คาใชจายพิธีทางศาสนา จัดซื้อ  จัดจาง  จางเหมาบริการ   
คาเงินสนับสนุนหรือของที่ระลึกในการจัดงาน 
ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตองใชและเป็นไป
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่ 106 ลําดับที่ 4 
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โครงการวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีเปิด คาวัสดุสํานักงานคาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาพลุดอก  ไมไฟ 
คาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 
และคาจางเหมาบริการ เชน คาเชาเครื่องไฟ 
คาเชาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง 
คาจางเหมามหรสพตางๆ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หนาที่ 106 ลําดับที่ 5 

โครงการสงเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของเป็นคาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาจางเหมาบริการ คาตอบแทนวิทยากร 
คาพาหนะเดินทาง คาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็น 
ในโครงการนี้ ตามหนังสือ ที่ วธ 0509.7/ว5713 
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
-ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 106 ลําดับที่ 6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,476,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,476,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800) เพื่อจายเป็นคาบํารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เชน ถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯรายละเอียดตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจาย เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,426,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยบานนายกิตติพงษ์ สรอยทอง หมูที่ 1 จํานวน 433,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยบานนายกิตติพงษ์ สรอยทอง 
หมูที่ 1 ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 254 ม. หนา 15 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 762 ตร.ม.พรอมไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยขางละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 433,000 บาท 
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 50 ลําดับที่ 30

โครงการกอสรางถนน คสล.  บริเวณซอยบานนางหวาน ศิริสมบูรณ์  หมูที่ 2 จํานวน 296,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล.  บริเวณซอยบานนางหวาน ศิริสมบูรณ์  
หมูที่ 2   ผิวทางกวาง 3.50 ม. ยาว 145 ม. หนา 15 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวากวา 507.50 ตร.ม. พรอมไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.50 ม.   หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 296,000 บาท
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่  48 ลําดับที่ 25
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โครงการกอสรางถนน คสล.  บริเวณซอยบานนายวิเชียร ปากน้ําโพธิ์   
หมูที่ 10

จํานวน 277,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณซอยบานนายวิเชียร ปากน้ําโพธิ์   
หมูที่ 10  ผิวทางกวาง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 480 ตร.ม. พรอมไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 277,000 บาท 
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หนาที่ 51 ลําดับที่ 35

โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูที่ 1 จํานวน 344,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูที่ 1  ซอยบานนางปญญา ขําเจียม
เชื่อมตอ ถนนเดิมบริเวณบานนางสาคร ชื่นแสง  หมูที่ 1  
ผิวทางกวาง 2.50 ม. ยาว 72 ม. หนา 15 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตร.ม.  พรอมรางระบายน้ํา 
คสล. กวาง 0.50 ม. ยาว 72 ม. พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 344,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 49 ลําดับที่ 28

โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูที่ 8 จํานวน 76,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล.  หมูที่ 8  ซอยบานนางอุสา ส่ําสาย 
(เปิ้ลรานเสริมสวย)  ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 54 ม. หนา 15 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 162 ตร.ม. พรอมไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยขางละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบและ
รายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 76,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 51 ลําดับที่ 33

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:25 หนา : 65/72



โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสุรินทร์ ทองแฉลม หมูที่ 2 จํานวน 339,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายสุรินทร์ ทองแฉลม 
หมูที่ 2  ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 88 ม. หนา 15 ซม. 
(ไมมีไหลทาง) และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.40 ม. 
พรอม ทอลอดจํานวน 2 จุด รวมความยาวไมนอยกวา 124 ม. 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 339,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 48 ลําดับที่ 24

โครงการกอสรางถนน คสล. ทาไมซอย 13 หมูที่ 4 จํานวน 176,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. ทาไมซอย 13 หมูที่ 4  
ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 97 ม. หนา 15 ซม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 291 ตร.ม.พรอมไหลทางหินคลุก
เฉลี่ยขางละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ 
พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 176,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 50 ลําดับที่ 32

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยขางบานนายบัณฑิต แหยมคอน  หมูที่ 6 จํานวน 198,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยขางบานนายบัณฑิต แหยมคอน  
หมูที่ 6  ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 112 ม. หนา 15 ซม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 336 ตร.ม. พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 198,000 บาท
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 48 ลําดับที่ 26

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางสมพิศ เพียงนั้น หมูที่ 2 จํานวน 212,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนางสมพิศ เพียงนั้น 
หมูที่ 2  ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 125 ม. หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 375 ตร.ม.พรอมไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.25 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 212,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 51 ลําดับที่ 34
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โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนายนวล ใจทํา หมูที่ 7 จํานวน 101,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณซอยบานนายนวล ใจทํา หมูที่ 7  
ผิวทางกวาง 3 ม. ยาว 57 ม. หนา 15 ซม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
171 ตร.ม. พรอมไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. 
หรือตามสภาพพื้นที่ พรอมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ งบประมาณ 101,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 50 ลําดับที่ 29

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณบานนางแตงออน 
ชํานาญนก หมูที่ 8

จํานวน 974,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณบานนางแตงออน 
ชํานาญนก หมูที่ 8  ขนาดกวาง 50 ซม. ลึกเฉลี่ย 50-80 ซม. 
ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่  ความยาว 250 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา 
คสล. ? 0.40 ม. พรอมบอพัก คสล. พรอมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจํานวน 2 ป้าย ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
งบประมาณ 974,000 บาท
-ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 57 ลําดับที่ 55

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,035,065 บาท

งบกลาง รวม 18,035,065 บาท
งบกลาง รวม 18,035,065 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 202,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) เพื่อจายเป็น
เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ขอ 33 ใหพนักงานจางไดรับสิทธิประโยชน์และมีหนาที่ตองปฎิบัติ
ตามกฏหมายวาดวยการประกันสังคม
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นการคุมครอง
ลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ  และลูกจางขององค์กรที่
มิไดมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ กรณีลูกจาง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 1,655,000 บาท

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา (5110400)
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,093,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ( 5110700) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามโครงการสรางหลักประกันดานรายได
แกผูสูงอายุ โดยใชขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ณ วันที่ 25 ก.ค. 2562 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)  
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 97 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,420,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผูพิการ ( 5110800)เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เบี้ยความพิการตามโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ โดยใชขอมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ณ วันที่ 25 ก.ค. 2562  เป็นขอมูลในการคํานวณ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 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 3

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดส์ ( 5110900) เพื่อจายเป็นคาใชจาย
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม โดยใชขอมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ณ วันที่   25 ก.ค. 2562 เป็นขอมูลในการคํานวณ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
-ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 97 ลําดับที่ 1
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สํารองจาย จํานวน 67,865 บาท

ประเภทเงินสํารองจาย (5111000) เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย
ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึ้นหรือในกรณีที่หนวยงาน
ตางๆ ไมมีงบประมาณรายจายที่เบิกจายได  หรือมีแตไมเพียงพอ
กับความจําเป็นที่ตองจาย หรือไมไดตั้งจายในงบประมาณรายจาย  
หรือมีรายจายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  
ซึ่งการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเป็นอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
เป็นผูพิจารณาเบิกจาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 2 
ขอ 19 และใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น  
เชน การป้องกันและแกไขปญหาอุทกภัย  น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม  
ภัยแลง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และ
โรคติดตอ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชน์โดยตรง  เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟจราจร  
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโคงจราจร กรวยจราจร   
กระบองไฟจราจร  แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร  
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  เป็นตน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 71,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยรายจายของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  
พ.ศ. 2555  ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2555  
ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับจริงในปีที่ลวงมา 
 (ไมรวมเงินกู  เงินที่จายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  
และจายตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท. 0303.4/ว 3889  
ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538  ในปีงบประมาณ  2561  
เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น  77,505,107.76 บาท  
หักเงินจายขาดเงินสะสม  7,394,000.-บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  26,866,512
.- บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไป  ระบุวัตถุประสงค์  
755,263.16  บาท  คงเหลือรายรับที่จะนําไปคํานวณ   
เป็นเงิน  42,489,332.60 บาท  เมื่อคํานวณรอยละ 1/6  
แลวเทศบาลตองจายเป็นคาบํารุง ส.ท.ท.   
จํานวน  70,957.19 บาท จึงตั้งจายไว  71,000.- บาท

คาสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
เทศบาลตําบลทาไม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  สําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ปีงบประมาณ  2563 และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และ
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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เงินชวยเหลือพิเศษ(คาทําศพ) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจางของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 694,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น(5120100)โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ  
หมวดภาษีอากร  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  
หมวดรายไดจากทรัพย์สิน หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย์  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  โดยมิตองนํารายรับจาก
หมวดเงินอุดหนุน พันธบัตร  เงินกู  และเงินที่มีผูอุทิศให  
มารวมคํานวณดวย ในอัตรารอยละ 2  เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 3466  
ลงวันที่  29  ตุลาคม  2561  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว 2305  
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561 
- ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลไดประมาณการรายรับ
ของงบประมาณทั่วไป  เป็นเงินทั้งสิ้น      61,700,000 .-บาท  
หักรายไดจากเงินอุดหนุนและเงินที่มีผูอุทิศให 
จํานวน 27,000,000.-บาท  คงเหลือรายได  ที่จะนําไป
คํานวณตั้งจายจํานวน  34,700,000.- บาท คํานวณแลวเป็นเงิน  694,000
.-บาท     จึงตั้งจายไว  จํานวน 694,000.-บาท

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 357,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาบําเหน็จปกติใหกับลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(5120900) จํานวน 2 ราย ซึ่งมีสิทธิ์ไดรับเงิน
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  บําเหน็จลูกจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยบําเหน็จ ลูกจาง ของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
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