
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,655,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 357,200

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,000

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ)

5,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

202,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,093,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

694,000

สํารองจ่าย 67,865

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,655,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 357,200

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จราจร

50,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

71,000

ค่าสมทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น

350,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่า
ทําศพ)

5,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

202,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,093,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

694,000

สํารองจ่าย 67,865
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,420,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 418,400 108,000 158,232 756,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 85,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

38,040 12,000 10,740 84,700

เงินเดือนพนักงาน 1,403,000 306,480 1,361,964 1,539,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 474,324

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 67,200 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 25,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 174,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 78,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,420,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,155,200 1,155,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,238,200 1,155,670 3,835,262

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 151,200 236,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

130,260 56,880 332,620

เงินเดือนพนักงาน 473,500 6,493,630 11,577,974

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 732,800 250,900 1,458,024

เงินประจําตําแหน่ง 289,200 458,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 91,700 144,700

ค่าเบี้ยประชุม 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 354,000

ค่าเช่าบ้าน 66,000 312,000 456,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

3,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,160,000 3,000 2,456,000 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 5,000 10,000 60,000

ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การดําเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 58,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 730,000 4,649,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

470,000 585,000

ค่าใช่จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด

350,000 350,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การดําเนินงานด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

โครงการการดําเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาชนตําบลท่า
ไม้

50,000

โครงการค่ายเยาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

50,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล

160,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ 
ศาสนา และพระมหา
กษัตริย์

50,000 50,000

โครงการการดําเนินการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

30,000 30,000

โครงการกีฬาสีหนูน้อย 20,000

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาชนตําบลท่า
ไม้

50,000

โครงการค่ายเยาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

50,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค

10,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในเขตเทศบาล

160,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ

150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พระ
บรมราชินี

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการท่าไม้ เมืองน่า
อยู่

50,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:44 หน้า : 9/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พระ
บรมราชินี

50,000 50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

920,000 920,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการท่าไม้ เมืองน่า
อยู่

50,000

โครงการท่าไม้ร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียนภาย
ในเขตเทศบาล

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าไม้

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน

100,000

โครงการวันลอยกระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียนภาย
ในเขตเทศบาล

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเพื่อเพิ่มราย
ได้

30,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าไม้

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์

10,000

โครงการรณรงค์แยก
ขยะก่อนทิ้งในชุมชน

100,000

โครงการวันลอยกระทง 100,000

โครงการเวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000 15,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

561,000

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

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมกีฬา
และจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันทุกระดับ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนสภาวัฒนธรรม

20,000

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา

561,000

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

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ(อพ
.สธ.)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

18,000

โครงการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ(อพ
.สธ.)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้
สูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารภาค
รัฐ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 70,000 20,000 80,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 50,000 5,000

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

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 600,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้
สูงอายุในเขตเทศบาล

50,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้
ปกครองและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าไม้

80,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารภาค
รัฐ

15,000 15,000

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

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 140,000 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 18,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000 60,000 225,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 120,000 265,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 50,000 415,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000 200,000 1,100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 70,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 749,235

วัสดุการเกษตร 70,000 5,000 12,000

วัสดุก่อสร้าง 240,000 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

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

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 5,000 5,000 3,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 6,000 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 203,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 749,235

วัสดุการเกษตร 5,000 92,000

วัสดุก่อสร้าง 2,000 30,000 282,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 310,000 410,000

วัสดุอื่น 2,000 7,000

วัสดุการศึกษา 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

45,000 45,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 700,000 996,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,000 13,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000 55,000 58,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 ตู้ 19,000 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 17,000 17,000

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:44 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

4,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 9

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 30,000 5,000 50,000 15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ แบบตั้งพื้น 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 
ชุด

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายดับเพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์

4,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

การจัดซื้อกล้องวงจรปิด 500,000 500,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 9

200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 90,000 290,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 35,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล 
อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV

17,700 17,700

โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ แบบตั้งพื้น 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 
ชุด

495,000 495,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายดับเพลิง 112,000 112,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่พิมพ์ : 18/9/2562  12:02:44 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
คลุมเครื่องออกกําลัง
กาย หมู่ที่ 1

204,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ แบบแยก
ชาย-หญิง บริเวณสนาม
กีฬา หมู่ที่ 2

420,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่  9

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องน้ําสาธารณะ  
บริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ 
6

47,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอยบ้านนายกิต
ติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ 
1

433,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บริเวณซอยบ้าน
นางหวาน ศิริสมบูรณ์  
หมู่ที่ 2

296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างโรง
คลุมเครื่องออกกําลัง
กาย หมู่ที่ 1

204,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ แบบแยก
ชาย-หญิง บริเวณสนาม
กีฬา หมู่ที่ 2

420,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่  9

251,000 251,000

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมห้องน้ําสาธารณะ  
บริเวณตลาดท่าไม้ หมู่ที่ 
6

47,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ซอยบ้านนายกิต
ติพงษ์ สร้อยทอง หมู่ที่ 
1

433,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บริเวณซอยบ้าน
นางหวาน ศิริสมบูรณ์  
หมู่ที่ 2

296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บริเวณซอยบ้าน
นายวิเชียร ปากน้ําโพธิ์  
 
หมู่ที่ 10

277,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 1

344,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 8

76,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนาย
สุรินทร์ ทองแฉล้ม หมู่ที่ 
2

339,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ท่าไม้ซอย 13 หมู่
ที่ 4

176,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยข้าง
บ้านนายบัณฑิต แหยม
คอน  หมู่ที่ 6

198,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยบ้าน
นางสมพิศ เพียงนั้น หมู่
ที่ 2

212,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บริเวณซอยบ้าน
นายวิเชียร ปากน้ําโพธิ์  
 
หมู่ที่ 10

277,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 1

344,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ 8

76,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนาย
สุรินทร์ ทองแฉล้ม หมู่ที่ 
2

339,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ท่าไม้ซอย 13 หมู่
ที่ 4

176,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยข้าง
บ้านนายบัณฑิต แหยม
คอน  หมู่ที่ 6

198,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยบ้าน
นางสมพิศ เพียงนั้น หมู่
ที่ 2

212,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยบ้าน
นายนวล ใจทํา หมู่ที่ 7

101,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บริเวณ
บ้านนางแตงอ่อน 
ชํานาญนก หมู่ที่ 8

974,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงตู้เก็บ
เอกสาร

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K)

ค่าภาษีอากรถอนคืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่าไม้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ สําหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บริเวณซอยบ้าน
นายนวล ใจทํา หมู่ที่ 7

101,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บริเวณ
บ้านนางแตงอ่อน 
ชํานาญนก หมู่ที่ 8

974,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงตู้เก็บ
เอกสาร

200,000 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(K)

20,000 20,000

ค่าภาษีอากรถอนคืน 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมรมผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลท่าไม้

30,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ สําหรับโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

1,256,000

รวม 18,035,065 3,476,000 850,000 235,000 4,375,440 575,480 6,924,660 6,001,395
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

1,256,000

รวม 3,874,760 17,352,200 61,700,000
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