
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่าไม้
อําเภอ ท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 60,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,899,520 บาท
งบบุคลากร รวม 7,560,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(210100
)        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (210200)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (210300)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และทีปรึกษานายก
เทศมนตรี (210400)เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (210600)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,711,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,236,400 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี ตามประกาศและ
หนังสือทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)เพือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300)เพือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่ง พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีและหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,610 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนีตามประกาศ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 860,390 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนีตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,300 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานตามภารกิจในหน่วยงาน
นี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 3,094,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100)เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
ตํารวจในการตรวจตรา และปราบปรามผู้กระทําผิดละเมิดเทศบัญญัติการ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามอัตรา
ทีกฎหมายกําหนด เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงอปพร. ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
หน้าทีกับเทศบาลตําบลท่าไม้ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประเภทอืนทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชัวคราว และเพือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอืน (โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าเบียประชุม (310200)เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการที
ได้รับการแต่งตังจากสภาเทศบาลให้ทําหน้าทีเกียวกับงานสภาเทศบาล
เช่น ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติต่าง ๆ เป็นต้นให้ได้
รับเบียประชุมรายครัง เฉพาะครังทีมาประชุม ครังละ 250 บาทต่อ
คน สําหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะให้ได้รับเบียประชุมเพิมขึน
อีก 1 ใน 4 ของอัตราเบียประชุมดังกล่าว สําหรับการประชุมของแต่ละ
คณะกรรมการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครัง ให้ประธานกรรมการและ
กรรมการได้รับเบียประชุมเพียงครังเดียว

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 214,800 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนีเป็นค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 57,900 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
ให้แก่ผู้บริหารท้องถิน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําในหน่วยงานนี
เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,365,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 720,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)เพือจ่ายเป็นค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ค่าติดตังโทรศัพท์
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าประกันภัยรถ ตลอดจน ค่า พรบ. ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น เป็นไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือ คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ เยียมชม หรือทัศนะ
ศึกษาดูงาน โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1ของรายได้จริง
ในปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม หรือเงินทีผู้อุทิศให้ โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
ประกอบกับหนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที 0816.5/;16711 ลงวันที
5 สิงหาคม 2548 
-ค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง
และค่าบริการ สําหรับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม โดยตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท. 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรีที 0816.5/;16711 ลงวันที 5 สิงหาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน
นี ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ เดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทางรวมถึงค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่าย
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด จํานวน 55,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจัดการเลือกตังของเทศบาลตําบลท่าไม้
ตามทีกฎหมายกําหนดอีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา รวมทังการเลือกตังในทุกระดับ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว 3028 
ลงวันที 6 มิถุนายน 2561)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. 2560 รวมทังกฏหมาย , ระเบียบและหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกับการเลือกตัง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  80  ลําดับที  1

โครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 200,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เนืองในวโรกาสงานสําคัญต่าง ๆ  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับสนับสนุนการประกวด 
ค่าสนับสนุนหรือของทีละลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเวที ค่าจ้างดนตรี-นักร้อง ค่าจ้างเหมาชุดการ
แสดง 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครืองขยาย
เสียง ค่าจัดทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตรตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที  2/2561   
หน้าที  81  ลําดับที  2  
โครงการจัดทําวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โดยออกมาในรูปแบบต่าง ๆ
-เป็นไปตามพรบ.การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  และระเบียบกฏหมายทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561  
หน้าที  37  ลําดับที  2  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)เพือจ่ายเป็น ค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี และ ราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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ค่าวัสดุ รวม 527,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100)เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
การจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของทีซือหรือจ้างพิมพ์ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
พร้อมกับ  ค่าสิงของทีซือ ค่าหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ธงชาติ
หรือธงต่าง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ 
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ เป็นต้น และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน จาน แก้วนําจานรองแก้วนํา หม้อหุง
ข้าว ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชูและรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรงทาสีพู่กัน สี และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย เพือจัดซือหรือ
เปลียนวัสดุยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี 
เพือให้อยู่สภาพทีใช้การได้ดีตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800)เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือ
เพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล จารบี นํามันเครือง และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
พันธุ์กล้าไม้ และจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น กระถาง ปุ๋ยต้นไม้ 
สี ฯลฯ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับต่างๆหรือวัสดุโฆษณา
อืน ๆทีจําเป็นต้องใช้ และรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุอืน ๆ (331700)เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆซึงไม่อาจ
กําหนดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึงและรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 870,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
ประเภทค่าบริการไฟฟ้า (340100)เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานัก
งานเทศบาล , ศาลาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลกล้องวงจรปิด เสียง
ตามสายรวมทังกิจการของเทศบาล
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าบริการค่านําประปา ค่านนําบาดาล (340200)เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับค่านําประปา ค่านําบาดาลทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลท่าไม้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300)เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ประจําที
ของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลือนที ให้กับองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย สาขาท่ามะกาและศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ยากร (340400)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ สําหรับส่งหนังสือราชการของ
เทศบาลและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารทางด้านโทรคมนาคม (340500)เพือจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ

งบลงทุน รวม 1,154,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,154,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 3,000 บาท
จัดซือเก้าอีประจําตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
จํานวน  1  ตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-เก้าอีเป็นแบบพนักพิงทรงเตีย
-เก้าอีเป็นแบบหนังหุ้ม
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก
-ปรับระดับสูง-ตํา ด้วยโช๊คแก๊ส
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561  
หน้าที  53  ลําดับที  14  
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จัดซือเก้าอีตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเก้าอีประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
จํานวน  1  ตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-เก้าอีเป็นแบบพนักพิงทรงสูง
-เก้าอีเป็นแบบโยกเอนได้
-เก้าอีเป็นแบบหนังหุ้ม
-ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก
-ปรับระดับสูง-ตํา ด้วยโช๊คแก๊ส
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561  
หน้าที  54  ลําดับที  15  

จัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
จัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร จํานวน ๑ เครือง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี -สามารถดููฝุ่นและนํา -เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
(จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม  ครังที 2/2561  
หน้าที  51  ลําดับที  12  
 
จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,700 บาท
จัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ แบบชนิดบันทึกเวลาการเข้า-ออก 
การปฏิบัติงาน
จํานวน  ๑  เครือง
โดยมีรายละเอียดดังนี
-เครืองสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลลายนิวมือได้ 3,000 ลายนิวมือ
-เครืองสามารถบันทึกข้อมูล 100,000 รายการ
-หน้าจอเป็นแบบ LCD 
-รองรับการเชือมต่อหลายรูปแบบ
-มาพร้อมกับโปรแกรมการบริหารการจัดการเวลาการเข้า-ออก 
การปฏิบัติงาน
-ราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายทีใช้ในการติดตัง
(จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  52  ลําดับที  13  
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จัดซือตู้บานเลือนทึบ จํานวน ๒ ตู้ จํานวน 12,000 บาท
จัดซือตู้บานเลือนทึบ จํานวน ๒ ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
-ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๕x๔๐x๘๐ ซม. -โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่น
-บานประตูทําจากเหล็กแผ่น -บานเลือนทึบ 
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  49  ลําดับที  10
จัดซือพัดลมตังพืน จํานวน 1,800 บาท
จัดซือพัดลมตังพืน จํานวน ๑ ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี
-ใบพัดไม่น้อยกว่า ๓ ใบพัด -ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ 
-ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
-ปรับความสูง-ตํา ได้ 
-ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ ๕
-ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  50  ลําดับที  11

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตัง จํานวน ๘ จุด จํานวน 500,000 บาท
จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และตัวบันทึกข้อมูล 
จํานวน  8  จุด
1) บริเวณบ้านนายริ อรภักดี หมู่ที 3 ตําบลท่าไม้  จํานวน  2  จุด
2) บริเวณแยกบ้านอนันท์การไฟฟ้า หมู่ที 3 ตําบลท่าไม้  
    จํานวน  2  จุด 
3) บริเวณแยกศาลาอเนกประสงค์หมู่ที 8
    จํานวน  1  จุด
4) บริเวณชายแม่นําหลังโรงงานนําตาลไทย
     หมู่ที 8 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
5) บริเวณบ้านผู้ใหญ่สกล เจตสิกทัต ติดทางรถไฟ หมู่ที 8 
    ตําบลท่าไม้   จํานวน  1  จุด
6) บริเวณปากซอยชุมชน หมู่ 5 รุ่งเรือง 
     หมู่ที 5 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
พร้อมติดตังเสาขนาด 4 นิว  สูง 6 เมตร    จํานวนทังหมด  6  ต้น
(ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมประจําปี 
พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  56  ลําดับที  17
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จัดซือระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตัง จํานวน 500,000 บาท
จัดซือชุดเครืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM เครืองรับ 
จํานวน   8  จุด
โดยมีรายละเอียดดังนี
-เครืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครืองส่ง
-เสาอากาศภาครับชนิด 2E
-ลําโพงฮอร์นขนาด 15 นิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียม
กําลังขับ 60 วัตต์ ชุดละ    2 ตัว
-แผงรองรับเครืองวิทยุพร้อมน็อตยึด
-กล่องอุปกรณ์และสวิทซ์ตัดไฟ
-ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า
1) บริเวณซอยสวนกล้วย(ทาว์นเฮ้าส์) หมู่ที 6 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
2) บริเวณบ้านนางคนึง สร้อยทอง หมู่ที 1 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
3) บริเวณบ้านนายสวงษ์ หมู่ที 8 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
4) บริเวณบ้านผู้ช่วยแดง หมู่ที 2 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
5) บริเวณบ้านนางหล่อ (ริมคลองชลประทาน) 
หมู่ที 6 ตําบลท่าไม้  จํานวน  1  จุด
6) บริเวณบ้านนายพีรพงษ์  หมู่ที 5 ตําบล ท่าไม้  จํานวน  1  จุด
7) บริเวณบ้านห้วยปลายยาง  หมู่ที 3 ตําบล ท่าไม้  จํานวน  2  จุด
(ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมประจําปี 
พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที  57  ลําดับที  18

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Priter) 
จํานวน ๑ เครือง

จํานวน 4,300 บาท

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก 
INK TANK PRINTER 
จํานวน  1  เครือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมประจําปี 
พ.ศ. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 
ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที  55  ลําดับที  16

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งบรายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 40,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ
หรือสิงก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง
ในการดําเนินการสสรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติ
การประเมิน เพือกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
- เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
-เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  เพือดําเนินการโครงการ  
การดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี   
จํานวน   20,000 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 694,470 บาท
งบบุคลากร รวม 586,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 586,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 586,270 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนีตามประกาศคณะ
กรรมการฯ รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 108,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,200 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนีเป็นค่าเล่าเรียนบุตรซึงมีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนีทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไป
ราชการและรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม เพือระดมความคิด
เห็นในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้อง
การของประชาชนในท้องถิน เพือนํามาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน เป็นค่า
อาหาร และเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมประชาคมค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลา ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  126  ลําดับที  6  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน (320400)           เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น        รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100)เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าสิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือ
การจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของทีซือหรือจ้างพิมพ์ ค่า
ถ่าย   ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือแผนพัฒนาสีปีและเทศบัญญัติ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนพร้อมกับค่าสิงของ ทีซือ รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด
เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

งานบริหารงานคลัง รวม 3,529,290 บาท
งบบุคลากร รวม 2,791,290 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,791,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,350,780 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทังหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) เพือจ่ายเป็นเงินค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ให้แก่
พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนีตามประกาศคณะกรรมการของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,530 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของหน่วยงานนีตามหนังสือสังการและ
ระเบียบทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,580 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานตามภารกิจในหน่วยงาน
นี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดและตาม
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 667,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประเภทอืนทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชัวคราว และเพือจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน (โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างในหน่วยงานนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนีเป็นค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ในหน่วยงานนี เป็น
ค่าเล่าเรียนบุตร  ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดแก่เทศบาล ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียม
การขอใช้เช็คจากธนาคาร และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่าง ๆ
 และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนีทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพัก
ระหว่างเดินทาง รวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไป
ราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยช่างแผนทีภาษี ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลแผนทีภาษี ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพือปรับข้อมูลทีดินรายเดือน
หรือจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ให้เทศบาลและ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานแผนทีภาษีกับหน่วยงาน
ทีประสบความสําเร็จ เช่น ค่าของทีระลึก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุต่างๆ และอืน ๆ
ทีจําเป็นซึงเกียวข้องกับการดําเนินงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาลทังนีเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล
-เป็นไปตามหนังสือที มท 0307/ว. 938 ลงวันที 23 เทษายน 2536 เรือง
การจ้างลูกจ้างเพือปฎิบัติงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาล เมืองพัทยา และสุขาภิบาล(ทีจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน) และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  137  ลําดับที  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน
นี เช่น        รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าสิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของทีซือหรือจ้างพิมพ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
พร้อมกับค่าสิงของทีซือ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี พู่กันสี และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถและรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย เพือจัดซือหรือเปลียนวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งของหน่วยงานนี เพือให้อยู่ในสภาพทีใช้การได้ดีตามความจํา
เป็น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือ
เพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนีเช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล จารบี นํามันเครืองและรายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์แผ่นพับต่างๆหรือวัสดุโฆษณา
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆหัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300) เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์
ประจําทีของอาคารสํานักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลือนที ให้กับองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ สําหรับส่งหนังสือราชการของ
หน่วยงานนี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบริการสือสารโทรคมนาคม (340500) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1
  เครือง 
(ตามรายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคมประจําปี พ.ศ
. 2561)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที  60  ลําดับที  20

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:13:25 หน้า : 14/49



งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามสูตรการปรับราคาได้ตาม
เงือนไขหลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณทีใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที 22 สิงหาคม 2532 เรือง การพิจารณา
ช่วยเหลือ         ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ค่าภาษีอากรถอนคืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน กรณีเทศบาลมีความจําเป็นต้องถอนคืน
ภาษีให้แก่ผู้ชําระภาษีในระหว่างปีงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,095,250 บาท
งบบุคลากร รวม 2,528,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,528,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 490,480 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี ตามประกาศ ฯ
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 678,340 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี ตามมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,232,010 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,420 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานตามภารกิจ
ในหน่วยงานนี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.) และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนีเป็นค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําในหน่วยงานนีเป็นค่า
เล่าเรียนบุตร ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและ
ลูกจ้าง     ในหน่วยงานนี ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทางรวมถึงค่าลง
ทะเบียนต่างๆ      ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการและรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 242,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือการจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของ
ทีซือหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่าย ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ พร้อมทัง
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนพร้อมกับค่าสิงของทีซือ ค่าหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน ธงชาติหรือธงต่าง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพือจ่ายเป็นค่าซือ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ เป็นต้น
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรงทาสีพู่กัน สี และรายละเอียดตาม
บัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพือจ่ายเป็น
ค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย เพือจัดซือหรือ
เปลียนวัสดุยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนี เพือให้อยู่ในสภาพ
ทีใช้การได้ดีตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็น
ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี
เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี นํามันเครืองและรายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย (331200) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุเครืองแต่งกายของพนักงานและลูกจ้าง งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสมาชิก อปพร. เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง
เครืองหมาย ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็นต้น
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
ประเภทวัสดุเครืองดับเพลิง (331700) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครืองดับเพลิงอืน ๆ ทีเกียวข้อง สําหรับเจ้าหน้าทีเทศบาลและ
สมาชิก อปพร. รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบริการไฟฟ้า (340100) เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300) เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์
ประจําทีของ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับองค์การ
โทรศัพท์แห่งประเทศไทย และศูนย์บริการโทรศัพท์ ต่าง ๆ

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
จัดซือชุดดับเพลิง  จํานวน  3  ชุด    
โดยมีรายละเอียดดังนี
๑) เป็นชุดดับเพลิง
๒) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชันนอก ชันกันนําระบายอากาศและฉนวนกัน
ความร้อนซับในสามารถถอดออกจากกันได้  ประกอบด้วยตัวเสือ และ
กางเกง ติดแถบสะท้อนแสง และมีกระเป๋าด้านหน้าทีตัวเสือ
๓) มีถุงมือป้องกันความร้อน 
๔) มีหมวกทีมีกระจกหน้า พร้อมผ้าคลุมบริเวณต้นคอด้านหลัง
๕) มีรองเท้าทีมีลักษณะดังนี
   -ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ 
   -แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน  
   -พืนเสริมเหล็กทังแผ่น 
   -พืนส้นชนิดกันลืน 
   -มีหูจับ
   -แผ่นยางกันกระแทก    
๖) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะหนาสองชัน เย็บติดเป็น
ชินเดียว 
(จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครัวงที 2/2561   หน้าที  59  ลําดับที  19  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 9,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองแต่งกาย
ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็นในโครงการนี
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50(1)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  82  ลําดับที  1 

โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการท่าไม้ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 
เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองแต่งกาย ค่าอาหารและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็นใน โครงการนี
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 50(1)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  129  ลําดับที  8
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขต
เทศบาล

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
แก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครืองแต่งกาย 
ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็นในโครงการนี
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 มตรา 50(1)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  127  ลําดับที  2

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของบุคลากร
เช่น อปพร. ตํารวจตํารวจชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน 
ลูกจ้าง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเบียเลียง 
ค่าอุปกรณ์การแพทย์ ผ้าเย็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นตามโครงการนี
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 13) 
พ.ศ. 2552 มตรา 50(1)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม  ครังที 2/2561    
หน้าที  83  ลําดับที  2 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,356,670 บาท
งบบุคลากร รวม 2,344,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,344,670 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,526,950 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
หน่วยงานนี ตามประกาศฯรวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 636,900 บาท
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจในหน่วยงานนีตามประกาศฯและ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:13:25 หน้า : 19/49



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,820 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในหน่วยงานนี ตามประกาศฯและหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 607,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประเภทอืนทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชัวคราวและเพือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอืน (โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างใน
หน่วยงานนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด
แก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆและ 
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
ในหน่วยงานนี ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง รวมถึง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ จ้างถ่ายเอกสาร
เช่น กระดาษ แฟ้ม หนังสือพิมพ์ ซองในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรง
วางเอกสาร หรือวัสดุทีเป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแสง
สว่าง สายไฟ หลอดไฟ ตลับไฟ สปอตร์ไลท์ ไฟกระพริบปลักเสียบ สายไฟ
แบบหลายช่องเสียบ และวัสดุอืนรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่าย         ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัว ใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น นํายาล้างห้องนํา
แปรงถูพืน ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ ทีนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อนส้อม รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้ ไม้อัด เชือก แปรงทาสี พู่กัน สี และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพือจ่ายเป็น
ค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชี การจําแนกประเภทรายจ่าย เพือเปลียน
หรือซ่อมแซมยานพาหนะของหน่วยงานนีให้อยู่สภาพทีใช้การได้ดี
ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็นค่านํามัน
เชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล จารบี นํามันเครือง และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (330900) เพือจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้สําหรับจัดซือยาสามัญประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชุดทําแผล ยาทาฟอกชํา พลาสเตอร์ยา
ปรอท ฯลฯ และอืน ๆ ตามความจําเป็น และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
เช่น มีดดายหญ้า คราด สลิงเครืองตัดหญ้า กรรไกรตัดกิงไม้/หญ้า
หินลับมีดและอืน ๆ ตามความจําเป็น และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
ประเภทวัสดุการศึกษา (331500) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
เพือใช้จัดทําวัสดุการศึกษา หรือใช้เป็นสือการเรียนการสอนในกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สือการเรียนการสอนทีทําด้วยพลาสติก
ไม้หรือวัสดุอืนๆ กระดานลืน พลาสติก เบาะยืดหยุ่น ของเล่นหรือ
เครืองเล่นทีพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามมุม การเรียนรู้ เครืองเล่น
กลางแจ้ง และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 2 ศูนย์
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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งบลงทุน รวม 405,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 305,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะและเก้าอี สําหรับใช้ในโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลท่าไม้  ทัง ๒ ศูนย์

จํานวน 300,000 บาท

จัดซือโต๊ะและเก้าอี สําหรับใช้ในโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบล  ท่าไม้ ทัง 2 ศูนย์
จํานวน  12  ชุด
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน
 จํานวน  6  ชุด  
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น
 จํานวน  6  ชุด
โดยมีรายละเอียดดังนี
-วัสดุทํามาจากสแตนเลสอย่างดี
 (จัดซือตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-ตามมาตราฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561   หน้าที  61  ลําดับที  21

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานนี เช่น
เครืองเล่นเด็ก รถจักรยานยนต์ โต๊ะ ตู้ เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระต่ายเต้น

จํานวน 50,000 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกระต่ายเต้น
-โดยการปรับเปลียนหลังคา ฝ้าเพดานทีชํารุดเสียหาย
-ปรับปรุงต่อเติมห้องนําภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ติดตังฉากกันห้องเรียน เพือรองรับเด็กนักเรียนตามช่วงอายุ
(ตามแบบและรายละเอียด ของเทศบาลฯ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561   หน้าที  30  ลําดับที  1
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดคร้อพนัน

จํานวน 50,000 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน 
-ติดตังตาข่ายกันนก และสัตว์
-ปรับปรุงต่อเติมห้องนําภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ติดตังฉากกันห้องเรียนเพือรองรับเด็กนักเรียนตามช่วงอายุ 
(ตามแบบและรายละเอียด ของเทศบาลฯ)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561   หน้าที  31  ลําดับที  2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,210,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,574,240 บาท
ค่าใช้สอย รวม 721,530 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีหนูน้อย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเงิน
รางวัลสนับสนุน เครืองแต่งกาย ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง
จ้างเหมาบริการ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561 หน้าที  73  ลําดับที  3

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครือง
ดืม   ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัล สําหรับการประกวดและตัดสิน ค่าเงิน
สนับสนุนหรือของทีระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าจ้างการแสดงต่าง ๆ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครือง
ไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  133  ลําดับที  2
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โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 471,530 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามหนังสือ 
ที มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 17
-เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที  มท 0816.1/ว 3274
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรส่วนท้องถิน ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2562 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามระเบียบ กฏหมายทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  72  ลําดับที  2

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลท่าไม้

จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาผู้ปกครอง
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ายานพาหนะเดินทางฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  ต้องจ่าย
-เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  71  ลําดับที  1

ค่าวัสดุ รวม 852,710 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 852,710 บาท
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) เพือจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที 6
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
และสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน รวม 1,636,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,636,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อพนัน ตามโครงการน้อมนํา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
โครงการส่งเสริมการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการ
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

วันทีพิมพ์ : 1/10/2561  10:13:25 หน้า : 24/49



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,536,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 6,300,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,060,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,060,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,302,450 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี รวมทังหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) เพือจ่ายเป็น
เงินค่าครองชีพชัวคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี ตามประกาศ
คณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 455,480 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,210 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของหน่วยงานนี
รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,660 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ในหน่วยงานนี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัด
รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 4,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (310100) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประเภทอืนทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชัวคราว และเพือจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน (โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างในหน่วยงานนี
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือพนักงาน
เทศบาลในหน่วยงานนีเป็นค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําในหน่วยงานนีเป็นค่า
เล่าเรียนบุตร ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,182,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,456,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดแก่เทศบาล
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะและอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี
ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง รวมถึง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  114  ลําดับที  3

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตําบลท่าไม้ จํานวน 108,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างพนักงานขับรถ
พยาบาลฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นซึงเกียวกับโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  75  ลําดับที  2
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิมพูนความรู้  ความสามารถ  
ทักษะของประชาชน  ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม  การประชุม  
การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  
และค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีจําเป็นซึงเกียวข้องกับโครงการ
-ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม
2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมฉบับที 2  
หน้าที  33  ลําดับที  3
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  115  ลําดับที  6

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าโครงการฯ เช่น ค่าจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
เพือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  ซึงเกียวข้องกับโครงการ 
-ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 
2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  74  ลําดับที  1 
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 18,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างสํารวจข้อมูลสุนัข
และแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายในเขตเทศบาล 
ตัวละ 6 บาท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นซึงเกียวกับโครงการ
-ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท. 0810.5/ว 2072 
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561   
หน้าที  33  ลําดับที  2
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม
ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  132  ลําดับที  1

โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมร้านอาหาร จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารถปรับอากาศ ค่าทีพัก  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม    ค่าสถานทีประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ซึงเกียวกับโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที 114  ลําดับที  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ คลิป ลวดเย็บกระดาษแฟ้ม ตรายาง ซองเอกสาร ฯลฯ
 หรือวัสดุทีเป็นไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุงาน
บ้านงานครัว เพือใช้ในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ไม้
กวาด นํายาทําความสะอาด ผงซักฟอกนํายาเช็ดกระจก ไม้ถูพืน ถัง
ขยะ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ทีจําเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานนี
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เหล็ก เชือก แปรงทาสี พู่กันสี ฯลฯ และรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 55,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพือจ่ายเป็น
ค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพือจัดซือ
หรือเปลียนวัสดุยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนีให้อยู่ในสภาพ
ทีใช้การได้ดีตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็นค่านํามัน
เชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นยุง ฯลฯ
ของหน่วยงานนี เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี นํามันเครือง
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (330900) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สารเคมีกําจัดยุง ทรายอะเบท วัคซีนพิษสุนัข
บ้า สําหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และอืน ๆ ตามความจําเป็นตามรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
เกษตร เช่น มีดดายหญ้า คราดซีพรวนดินลวดสลิง เครืองตัด
หญ้า กรรไกรตัดกิงไม้/หญ้า หินลับมีดและอืน ๆ ตามความจําเป็น และ
รายละเอียดตามบัญชี การจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ เช่น สี กระดาษโปสเตอร์แผ่นพับต่างๆหรือวัสดุ
โฆษณา  อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายจ่าย

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย (331200) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่ง
กายสําหรับคนงานรักษาความสะอาด เช่น รองเท้าบูทถุงมือ เสือคน
งาน และอืน ๆ ทีจําเป็น และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทราย
จ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์
รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถจักรยานยนต์ โต๊ะ ตู้ เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ดีด และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
เพือให้สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 495,880 บาท
งบบุคลากร รวม 416,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,880 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี
รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน
จ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ของหน่วยงานนีรวมทังหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)เพือจ่ายเป็นค่าครอง
ชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจในหน่วย
งานนี ตามประกาศคณะกรรมการของพนักงานเทศบาลจังหวัดรวมทัง
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่า
จ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆและรายละเอียดตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนีทีได้รับคําสังให้เดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่าง
เดินทางรวมถึงค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)เพือ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีดโต๊ะ เก้าอี และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภท

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100)เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษคลิป ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ซองเอกสาร ฯลฯหรือวัสดุทีเป็นไปตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ดเมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์ หรือวัสดุต่าง ๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท
ประเภทค่าบริการไฟฟ้า (340100)เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าบริการค่านําประปา ค่านําบาดาล (340200)เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับค่านําประปา ค่านําบาดาล ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลท่าไม้

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้และราย
ละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าไม้ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,330,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,886,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,886,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,203,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) เพือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในหน่วยงานนี
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทังหนังสือสังการที
เกียวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,340 บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา (220400) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างในหน่วยงานนี
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 406,420 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของหน่วยงานนี
ตามประกาศคณะกรรมการฯ รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 49,320 บาท
ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) เพือจ่ายเป็น
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานตามภารกิจ
ในหน่วยงานนี ตามประกาศคณะกรรมการฯ
รวมทังหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 2,383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (310100) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของเทศบาล เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินประเภทอืนทีเทศบาลขอยืมตัวมาช่วย
ปฏิบัติงานชัวคราว และเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน
อืน (โบนัส) ประจําปีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เพือจ่ายเป็น
เงินสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ในหน่วยงานนี
เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ซึงมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100) เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด
แก่เทศบาล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นไม้บริเวณ
เกาะกลางถนนแสงชูโต และภายในเขตเทศบาล และอืนๆทีเกียวข้อง
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานนี
ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง รวมถึง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการ
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีสาธารณะ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
รังวัดทีสาธารณะ โดยกําหนดให้นายอําเภอมีหน้าทีร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันทีดินอันเป็นสมบัติของ
แผ่นดินทีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าวัสดุ รวม 930,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน (330100) เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียน
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าซือหนังสือพิมพ์ ค่าสิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือการจ้าง พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน พร้อมกับค่าสิงของ
ทีซือหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ
พร้อมค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนพร้อมกับค่าสิงของทีซือ ค่าหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน ธงชาติหรือธงต่าง ๆ สําหรับเกาะกลางถนนใช้งานพิธีต่าง ๆ
และรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือใช้ติดตังอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ตามถนน และสวนสาธารณะต่าง ๆ เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาส
สายไฟ และอืน ๆ และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน จาน แก้วนํา จานรองแก้วนํา หม้อหุง
ข้าว       ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ กระดาษทิชชู และรายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภท  รายจ่าย
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 240,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ไม้อัด เชือก เหล็ก แปรงทาสี พู่กัน สี ฯลฯและรายละเอียด
ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพือจ่ายเป็นค่าซือ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี หัวเทียน ยางรถ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพือจัดซือหรือเปลียน
วัสดุยานพาหนะและขนส่งของหน่วยงานนีให้อยู่ในสภาพทีใช้การได้ดี
ตามความจําเป็น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (330800) เพือจ่ายเป็น
ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี
เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล จารบี นํามันเครือง
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
การเกษตร ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง
และวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ และรายละเอียดตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่าย ทีจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุเครืองแต่งกาย (331200) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครือง
แต่งกายสําหรับทําความสะอาด เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ และอืน ๆ ทีจํา
เป็น  และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์สําหรับ
บันทึกข้อมูลต่างๆ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง
เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หมึกพิมพ์
หรือวัสดุต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์
และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าบริการไฟฟ้า (340100) เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
สําหรับไฟฟ้าและแสงสว่างตามทางสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
ส่วนเกินสิทธิร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภททีอยู่อาศัยร่วมกับ
ผู้ใช้ไฟฟ้าผลิตกิจการขนาดเล็กทุกราย และเพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
บริเวณสนามฟุตบอลของเทศบาลทีประชาชนใช้ในการออกกําลังกาย

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าบริการค่านําประปา ค่านําบาดาล (340200) เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับค่านําประปา ค่านําบาดาล ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง เทศบาลตําบลท่าไม้
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งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ จํานวน 19,000 บาท
จัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ จํานวน  2  เครือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-ชนิดเลือยโซ่ยนต์
-เครืองยนต์เบนซิน
-เครืองยนต์ 2 จังหวะ
-ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า
-ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า 10 นิว
(ตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561 หน้าที   62   ลําดับที  22

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
จัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า (เชือมธูป) พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1  เครือง 
โดยมีรายละเอียดดังนี
-ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 PH 200 V
-ใช้กระแสไฟฟ้าเชือม 20-120 A
-ขนาดลวดเชือม 1.6-3.2 มิลลิเมตร หรือมากกว่า
-สายเชือม สายดิน และคีมจับลวดเชือม ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
จํานวน 1 ตู้
-ตัวแปลงไฟฟ้า ขนาด 12-230V  1,000W จํานวน 1 ตู้
(ตามราคาท้องถินไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   63    ลําดับที  23

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) เพือจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ ตู้ และ
รายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,965,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานนี
เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี และรายละเอียดตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
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งบลงทุน รวม 4,785,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,785,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา ชนิดแสตลนเลส หมู่ที 7 จํานวน 498,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอนาฬิกา ชนิดสแตนเลส 
ขนาดกว้าง 1  เมตร ยาว 1 เมตร สูง 7.20 เมตร 
ติดตังบริเวณสะพานหน้าวัดคร้อพนัน  หมู่ที 7   
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   19  ลําดับที  14
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 3 จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 3  
ขนาดกว้าง 10 ม.  ยาว 12 ม. พร้อมเทพืน คสล. 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   17  ลําดับที  12

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. และบ่อพัก คสล. 
หมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชืนแสง

จํานวน 118,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. 
หมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชืนแสง 
ผิวทางกว้าง 2.20 เมตร ยาว 47.00เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 103.40 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา 
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. 
(ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน 2 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   10  ลําดับที  5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 ตําบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิ
ฑรูย์       ผิวผ่อง

จํานวน 327,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 10 ตําบลท่าไม้ 
บริเวณซอยบ้าน  นาย  วิฑรูย์  ผิวผ่อง ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน    2 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   9  ลําดับที  4
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูที 4 บริเวณซอยบ้านนายปรัชญา ผ่องใส จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูที 4 บริเวณซอยบ้าน
นายปรัชญา ผ่องใส ผิวทางกว้าง 3 ม. ยาว 93 ม.  หนา 15 ซม. 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 279 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ของเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   68  ลําดับที  1
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  คสล. หมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้าน
นายวิชิต   สินฉํา

จํานวน 304,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 7 ตําบลท่าไม้ 
บริเวณซอยบ้านนายวิชิต  สินฉํากว้าง 50.00เซนติเมตร 
ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลีย 50 - 70 ซ.ม. หรือตามสภาพพืนที
(ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน   2 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   11  ลําดับที  6
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 5  ตําบลท่าไม้   สายท่าไม้  ซอย 
9 (ร้านโอล้างรถ)

จํานวน 1,067,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 5  
ตําบลท่าไม้  สายท่าไม้  ซอย 9 (ร้านโอล้างรถ)  
ขนาดกว้าง 50 ซม.  ยาว 283 ม. ลึกเฉลีย 50-70 ซม. 
หรือตามสภาพพืนที ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   69  ลําดับที  2
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต พร้อมไหล่ทางหินคลุก ซอยท่าไม้ 21 หมู่ที 
10 ตําบลท่าไม้ สายบ้านผู้ใหญ่วานิช ผิวผ่อง

จํานวน 142,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรคอนกรีต   ซอยท่าไม้ 21 
หมู่ที 10  ตําบลท่าไม้ สายบ้านผู้ใหญ่วานิช ผิวผ่อง 
โดยการขยายความกว้างผิวทางกว้าง   80.00 เซนติเมตร 
ยาว 276.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลียข้างละ 20.00เซนติเมตร 
หรือตามสภาพพืนที (ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ) 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   8  ลําดับที  3
โครงการติดตัง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที 7  ต.ท่าไม้  บริเวณสาม
แยกถนนข้างวัดคร้อพนัน (เลียบคลองซอย)

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที 7  ต.ท่าไม้  
บริเวณสามแยกถนนข้างวัดคร้อพนัน (เลียบคลองซอย) ยาว 12 ม. 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   20  ลําดับที  15
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โครงการติดตัง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที 9 จํานวน 51,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตัง Guard Rail (ราวอันตราย) 
ยาว 12 ม./จุด  จุดที 1 บริเวณสามแยกถนนข้างศาลาประชาคม 
(ซอยท่าไม้ 26) หมู่ที 9 ต.ท่าไม้ จุดที 2 บริวณสามแยก
ทางเข้าบ่อขยะ (ซอยท่าไม้ 23)  หมู่ที 9 ต.ท่าไม้   
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   70  ลําดับที  3
โครงการปรับปรุงรางระบายนํา คสล.(ฝังขวา)หมู่ที 4 จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายนํา คสล. (ฝังขวา)หมู่ที 4 
ตําบลท่าไม้   บริเวณข้างสมาคมไร่อ้อย เขต 7 โดยการขุดลอกดิน
พร้อมจัดทําฝาปิด    คสล. ใหม่ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 163  ม. 
ตามแบบและรายละเอียด    ของเทศบาลฯ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที  12  ลําดับที  7
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องนํา ชาย - หญิง อาคารเอนกประสงค์ หมู่
ที 2

จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมห้องนํา ชาย-หญิง  อาคารเอนก
ประสงค์  หมู่ที 2  โดยเปลียนสุขภัณฑ์ ,ประตู,หน้าต่าง,ฝ้าเพดาน,อุปกรณ์
ไฟฟ้า,ทาสีอาคาร ฯลฯ  ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   18  ลําดับที  13
โครงการเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เป็นโคม LED  หมู่ที 1 ต.ท่า
ไม้

จํานวน 184,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 1 ต.ท่าไม้  
เป็นโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์  พร้อมขาจับ ขนาด 1.50 นิว  
ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และแป้นยึดกับเสาไฟ  จุดที 1 บริเวณ
ทาวน์เฮ้าส์ (อรุณโรจน์ 5) หมู่ที 1 จํานวน 8 โคม จุดที 2 บริเวณซอยบ้าน
นายโชค ปลืมจิตร หมู่ที 1 จํานวน 6 โคม จุดที 3 บริเวณบ้านนายสม
มาส สุขเลียง ถึงบริเวณบ้านนางสาวคนึงหา เอียวตระกูล หมู่ที  1
  จํานวน 9 โคม ตามรายละเอียดของเทศบาลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   21  ลําดับที  16
โครงการเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เป็นโคม LED หมู่ที 5 ต.ท่า
ไม้

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
เป็นโคม LED  หมู่ที 5 ต.ท่าไม้  ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์  
พร้อมขาจับ ขนาด 1.50 นิว  ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 ม. 
และแป้นยึดกับเสาไฟ  บริเวณท่าไม้ ซอย 9 
(ร้านโอล้างรถ)  หมู่ที 5 จํานวน 15 โคม  
ตามรายละเอียดของเทศบาลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   22  ลําดับที  17
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โครงการเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  เป็นโคม LED หมู่ที 7 ต.ท่า
ไม้

จํานวน 176,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที 7 ต.ท่าไม้ 
เป็นโคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์  พร้อมขาจับ ขนาด 1.50 นิว  
ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และแป้นยึดกับเสาไฟ  จุดที 1 บริเวณท่าไม้ 
ซอย 34 หมู่ที 7 จํานวน 2 โคมจุดที 2 บริเวณเริมต้นจากทางเข้า
บ้านผู้ใหญ่ถาวร ใจเย็น สินสุด เขตตําบลท่าไม้ บริเวณบ้านผู้พันสะอาด 
หมู่ที 7  จํานวน  20  โคม  ตามรายละเอียดของเทศบาลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   23  ลําดับที  18

โครงการวางท่อนําเพือการเกษตร หมู่ที 10 จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อนําเพือการเกษตร  หมู่ที 10  ตําบลท่า
ไม้   บริเวณ   บ้านนายยรรยง  ชัยประเสริฐ  โดยใช้ท่อกลม คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  60 ซม.  ยาว 10 เมตร  ตามแบบและรายละเอียดของ
เทศบาลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   13  ลําดับที  8
โครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 7 จํานวน 332,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 7
 ตําบล       ท่าไม้     บริเวณบ้านนายกิม จิตนิยม สินสุดบริเวณท่อระบาย
นําเดิม         โดยใช้ท่อ คสล. ขนาด 40 ซม. พร้อมวางท่อลอดจํานวน 1
 จุด รวมความ  ยาวทังหมดไม่น้อยกว่า 214 ม.  ตามแบบและรายละเอียด
ของเทศบาลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   14  ลําดับที  9
โครงการวางท่อระบายนํา คสล.และรางระบายนํา คสล. หมู่ที 1 จํานวน 365,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล. และรางระบายนํา คสล. 
หมู่ที 1     บริเวณซอยบ้านนางอิม  สุขศรี  โดยใช้ท่อกลม คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30 ซม.   พร้อมบ่อพัก คสล.  
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 13 ม. และรางระบายนํา คสล. 
ขนาด กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ม. ลึก 50-70 ซม. 
หรือตามสภาพ  พืนที  ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   15  ลําดับที  10
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 1 บริเวณซอยบ้านนาง
คนึง สร้อยทอง

จํานวน 306,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 1  
บริเวณซอยบ้านนางคนึง  สร้อยทอง  เพือเชือมต่อท่อระบายนําเดิม 
โดยใช้ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. พร้อมท่อลอด
จํานวน 3 จุด  รวมความยาวไม่น้อยกว่า 192 ม. 
ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที   16  ลําดับที  11
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา 
บริเวณสะพานหนองปลวก  หมู่ที 3 และหมู่ที 2 ตําบลท่าไม้ 
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติม
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 3  ขนาดกว้าง 10 ม.  ยาว 12 ม. 
พร้อมเทพืน คสล. ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 2 ป้าย  
-เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   38  ลําดับที  1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน(จปฐ.) จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน(จปฐ.)
เป็นค่าวัสดุสํานักงานค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็น
พืนฐาน (จปฐ.) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการบันทึกข้อมูล จปฐ.
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง
-ตามหนังสือที กจ 0319/3325 ลงวันที 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  121  ลําดับที  9
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โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนทีครบ
วาระ(จํานวน ๑๑ ชุมชน)

จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตัง
คณะกรรมการชุมชน  จํานวน 11 ชุมชน
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม
การเลือกตังคณะกรรมการชุมชนทีพ้นจากตําแหน่ง 
ตามระเบียบเทศบาลตําบลท่าไม้ ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ พร้อมทังค่าใช้จ่ายการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลา
และ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 08043/35682 
ลงวันที 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561   
หน้าที  76  ลําดับที  1

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล
ตามหนังสือที กจ 0004/3003 ลงวันที 14 พฤศจิกายน 2548
การจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ตรงกับวันที 3 ธันวาคมของทุกปี
เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที119  ลําดับที  2
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โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ตามหนังสือที มท 0816.10/113 ลงวันที 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
วันที 13 เมษายนของทุกปี เป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าของขวัญสําหรับผู้สูงอายุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  119  ลําดับที  3
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการเทศบาลพบประชาชน เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองขยายเสียง
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าถุงยังชีพ ค่าเช่าเวทีการแสดง 
ค่าของทีระลึกเงินสนับสนุนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการนี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  79  ลําดับที  4
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพือเพิมรายได้ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพ เพือเพิมรายได้เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  117  ลําดับที  1
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โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  77  ลําดับที  2
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  78  ลําดับที  3

โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน
รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการของสภาเด็กและเยาชนเป็นค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นในโครงการนี                                 

-ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ(ฉบับท2ี) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที   34  ลําดับที  1
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โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการจัดทําแผนชุมชน
เป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที 12 มีนาคม พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  121  ลําดับที  8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็น ในโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
เขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที  
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าตอบแทนวิทยากร
และกรรมการ  ค่าตอบแทนเด็กเก็บลูกบอล   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าเครืองแต่งกาย ค่าแต่งหน้า เงินสนับสนุนค่าถ้วย  
รางวัลเงินสนับสนุนชุมชนทีจัดส่งเด็กมาถือป้ายชุมชน 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารและ
เครืองดืมตลอดจนรายจ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  85  ลําดับที  1
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โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอืน หรือดําเนินการจัดโครงการเองตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพือจ่ายเป็นเงิน   สนับสนุนหน่วยงานทีเป็นเจ้าภาพ
หรือขอรับการสนับสนุน ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ค่าตอบแทนเด็กเก็บฟุตบอล ค่าเครืองแต่งกาย เงินสนับสนุน   
ให้กับชุมชน เงินสนับสนุนให้กับนักกีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
สนับสนุนเด็กถือป้ายชุมชน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุก่อสร้าง 
ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าธง ค่าป้าย ค่านําแข็ง ค่านําดืม  
ค่าตาข่ายกันฟุตบอล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
วงดุริยางค์ ค่าเช่าเครืองขยายเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าเช่ารถ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  เพิมเติม ครังที 2/2561  
หน้าที  86  ลําดับที  2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พิธีการทางศาสนา
(ปัจจัยพระภิกษุสงฆ์/เครืองไทยธรรม/ปัจจัยในการทําบุญ
ดอกไม้/ธูป/เทียนฯลฯ ) ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสินแม่ดีเด่น
ค่าเงินสนับสนุนหรือของทีระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าพลุดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเวที ค่าจ้างดนตรี
ค่าจ้างนักร้อง ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองขยายเสียง
ค่าจัดทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  134  ลําดับที  6
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โครงการจังานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีการทางศาสนา (ปัจจัยพระภิกษุ
สงฆ์ เครืองไทยธรรมปัจจัยในการทําบุญ ดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ) ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเงินสนับสนุนและรางวัล ค่าเงินสนับ
สนุนหรือของทีระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพลุ
ดอกไม้ไฟ ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาดนตรี-นักร้อง ค่าจ้างเหมาชุดการ
แสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเครือง
ขยายเสียง ค่าจัดทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561
 ถึง พ.ศ. 2564)   เพิมเติม ครังที 2/2561  หน้าที  35  ลําดับที  1

โครงการจัดงานประเพณีเย็นทัวหล้ามหาสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสิน 
ค่าเงินสนับสนุนหรือของทีระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครืองไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครืองขยายเสียง เงินสนับสนุน หน่วยงานผู้ส่งนางสงกรานต์
เข้าร่วมงาน เงินค่าแต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าเงินรางวัลสนับสนุน
ชุดการแสดง ค่าเช่าเวทีการแสดง ค่าจ้างนักร้องนักดนตรี ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาทัวไปหรือพืนบ้าน 
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  134  ลําดับที  5

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่าง ๆ ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุพชาติพร้อมเทียนพรรษา ค่าผ้าอาบนําฝน
เงินสนับสนุนสําหรับชุมชนในการประดับตกแต่งรถเข้าร่วมขบวน
แห่เทียนเข้าพรรษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม
ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ จัดซือ จัดจ้าง จ้างเหมาบริการ 
ค่าเงินสนับสนุนหรือของทีระลึกในการจัดงาน
ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  134  ลําดับที  4
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โครงการวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงานค่าอาหาร
และเครืองดืม     ค่าเงินสนับสนุนและเงินรางวัลสําหรับ
การประกวดหนูน้อยนพมาศ ค่าเงิน สนับสนุนหรือของทีระลึก
ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพลุดอก  ไม้ไฟ 
เงินสนับสนุนสําหรับชุมชนในการประกวดตกแต่งรถ
เข้าร่วมขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม 
ค่าชุดการแสดง ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์ เงินสนับสนุนหน่วยงาน
ทีส่งนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ ค่าเช่าเวที ค่าจ้างดนตรี 
ค่าจ้างนักร้อง/นักแสดง ค่าเงินรางวัลสนับสนุนชุดการแสดง    
ค่าเครืองแต่งกายและค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครืองไฟ 
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมามหรสพต่างๆ 
ค่าจัดทําโล่ ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที 
ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  133  ลําดับที  3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม 
ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
และกฎกระทรวงทีเกียวข้องเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น 
ในโครงการนี ตามหนังสือ ที วธ 0509.7/ว5713 
ลงวันที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรือง การจัดตัง
สภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงทีเกียวข้อง
-ตามพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
และกฎกระทรวงทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)   หน้าที  133  ลําดับที  1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,872,700 บาท
งบกลาง รวม 17,872,700 บาท
งบกลาง รวม 17,872,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 207,600 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 4 พ.ศ. 2558 ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต้องปฎิบัติ
ตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 2,239,390 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (110400)
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพาะกิจการประปา

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,825,500 บาท
ประเภทเบียยังชีพผู้สูงอายุ ( 110700) เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุ ทีอาศัยและมีชืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนด

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,227,200 บาท
ประเภทเบียยังชีพผู้พิการ ( 110800) เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการ ที
อาศัยและมีชืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล ทีมีบัตรผู้พิการหรือ
หนังสือรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้พิการ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ( 110900) เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ ทีอาศัยและมีชืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลและมีรายได้ไม่
เพียงพอกับการยังชีพ ยากจนหรือถูกทอดทิงหรือขาดผู้อุปการะเลียงดูไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ตามสมควร

สํารองจ่าย จํานวน 94,680 บาท
ประเภทเงินสํารองจ่าย (111000) เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย
ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึนหรือในกรณีทีหน่วยงานต่างๆ
ไม่มีงบประมาณรายจ่ายทีเบิกจ่ายได้ หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจํา
เป็น     ทีต้องจ่าย หรือไม่ได้ตังจ่ายในงบประมาณรายจ่าย หรือมีรายจ่ายที
นอกเหนือไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติ ซึงการอนุมัติให้ใช้เงินสํารอง
จ่ายให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถินเป็นผู้พิจารณาเบิกจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการจราจร โดยคํานวณตังจ่าย
จากรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกหรือจากราย
ได้ปกติของเทศบาลตามความจําเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับกิจการเพือจัด
หาอุปกรณ์ในสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตี
เส้น แผงกัน จัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการ ควบคุม
การสัญจรและจัดทําป้ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบ
คุมการสัญจรและอืนๆ ทีมีลักษณะดังกล่าว ทังนี ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 66,090 บาท
- ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 66,090 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
เกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2555 ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับจริงในปีทีล่วงมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินทีจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทังนีไม่เกิน
เจ็ดแสนห้าหมืนบาท และจ่ายตาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท. 0303.4/ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทัวไป
ทังสิน 80,730,050.54 บาท หักเงินจ่ายขาดเงินสะสม
13,843,500 บาท เงินอุดหนุนทัวไป 26,840,650 บาท
หักเงินอุดหนุนทัวไป ระบุวัตถุประสงค์ 476,190.47 บาท
คงเหลือรายรับทีจะนําไปคํานวณ เป็นเงิน 39,569,710.07 บาท
เมือคํานวณร้อยละ 1/6 แล้วเทศบาล ต้องจ่ายเป็นค่าบํารุง ส.ท.ท.
จํานวน 66,081.42 บาท จึงตังจ่ายไว้ 66,090 บาท
ค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1263ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่าทําศพ) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 627,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.) (120100) เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที 4
พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 และตามหนังสือที มท. 0808.5/ว 2049
ลงวันที 1 สิงหาคม 2555 โดยให้คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2
ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลได้ประมาณการรายรับของ
งบประมาณทัวไป เป็นเงินทังสิน 60,800,000 บาท หักรายได้
จากเงินอุดหนุนและเงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 29,450,000 บาท
คงเหลือรายได้ ทีจะนําไปคํานวณตังจ่ายจํานวน 31,350,000 บาท
คํานวณแล้วเป็นเงิน 627,000 บาท
จึงตังจ่ายไว้ จํานวน 627,000 บาท

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 120,240 บาท
ประเภทเงินบําเหน็จ ลูกจ้างประจํา เพือจ่ายเป็นค่าบําเหน็จปกติให้กับ
ลูกจ้างประจํา ทีเกษียณอายุราชการทีมีอายุครบ 60 ปีบริ
บูรณ์ จํานวน 1 ราย ซึงมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน
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