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พืนที 79.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 28,632 คน

ชาย 13,593 คน

หญิง 15,039 คน

ข้อมูล ณ วันที 8 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ายาง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่ายาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่า
ยางอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่ายางจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 128,666,480.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 101,141,821.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 58,919,873.86 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 6,841,490.90 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 14 โครงการ รวม 19,264,796.43 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 22,540,869.55 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 212,745,435.75 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,191,171.77 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,616,548.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,251,289.84 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,481,301.16 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 786,174.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 109,977,501.48 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 80,441,449.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,713,540.93 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 190,243,675.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 62,471,508.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 45,494,125.61 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 50,502,346.69 บาท

งบลงทุน จํานวน 19,675,061.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 12,100,634.06 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,713,210.93 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 643,069.20 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 14,588,227.61 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 13,365,691.63 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 5,366,268.99 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,497,912.40 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 19,283,000.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,048,936.33 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 864,782.75 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 374,965.76 บาท

กําไรสะสม จํานวน 489,816.99 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 3,331,610.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 71,636.26 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 25,426,500.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,257,069.78 12,272,000.00 12,302,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,083,932.20 6,127,300.00 5,088,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,282,791.65 2,669,500.00 2,369,900.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,650,511.69 2,040,000.00 1,800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,030,306.00 1,852,000.00 1,000,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 22,304,611.32 24,960,800.00 22,560,900.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 103,170,188.29 104,808,000.00 99,898,600.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 103,170,188.29 104,808,000.00 99,898,600.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 78,109,042.00 85,593,400.00 84,280,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 78,109,042.00 85,593,400.00 84,280,000.00

รวม 203,583,841.61 215,362,200.00 206,739,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 59,782,998.40 67,066,800.00 70,972,190.00

งบบุคลากร 44,698,339.64 48,964,800.00 53,554,000.00

งบดําเนินงาน 46,734,322.64 64,322,700.00 59,890,000.00

งบลงทุน 29,181,960.00 23,411,300.00 8,214,300.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 3,000,000.00

งบเงินอุดหนุน 10,147,300.00 11,548,500.00 11,102,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 190,544,920.68 215,314,100.00 206,732,990.00

รวม 190,544,920.68 215,314,100.00 206,732,990.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 31,996,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9,945,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 28,739,100

แผนงานสาธารณสุข 10,116,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,615,000

แผนงานเคหะและชุมชน 44,968,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,380,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 70,972,190

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 206,732,990





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,750,000 3,668,000 6,938,000 21,356,000

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,428,000 0 0 4,428,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,322,000 3,668,000 6,938,000 16,928,000

งบดําเนินงาน 5,839,000 1,795,000 2,452,000 10,086,000

    ค่าตอบแทน 149,000 80,000 417,000 646,000

    ค่าใช้สอย 3,070,000 1,395,000 1,200,000 5,665,000

    ค่าวัสดุ 1,140,000 290,000 715,000 2,145,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,480,000 30,000 120,000 1,630,000

งบลงทุน 109,000 445,000 0 554,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 88,000 0 147,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 357,000 0 407,000

                                             รวม 16,698,000 5,908,000 9,390,000 31,996,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 5,245,000 5,245,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,245,000 5,245,000

งบดําเนินงาน 4,085,000 4,085,000

    ค่าตอบแทน 105,000 105,000

    ค่าใช้สอย 2,245,000 2,245,000

    ค่าวัสดุ 1,505,000 1,505,000

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000 230,000

งบลงทุน 615,000 615,000

    ค่าครุภัณฑ์ 515,000 515,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 9,945,000 9,945,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 7,154,000 0 7,154,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,154,000 0 7,154,000

งบดําเนินงาน 915,000 10,367,000 11,282,000

    ค่าตอบแทน 62,000 0 62,000

    ค่าใช้สอย 545,000 4,522,000 5,067,000

    ค่าวัสดุ 308,000 5,550,000 5,858,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 295,000 295,000

งบลงทุน 28,800 309,300 338,100

    ค่าครุภัณฑ์ 28,800 159,300 188,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 673,000 9,292,000 9,965,000

    เงินอุดหนุน 673,000 9,292,000 9,965,000

                                             รวม 8,770,800 19,968,300 28,739,100

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 4,223,000 294,000 4,517,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,223,000 294,000 4,517,000

งบดําเนินงาน 1,143,000 3,180,000 4,323,000

    ค่าตอบแทน 193,000 50,000 243,000

    ค่าใช้สอย 700,000 1,475,000 2,175,000

    ค่าวัสดุ 240,000 1,400,000 1,640,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 255,000 265,000

งบลงทุน 55,700 133,600 189,300

    ค่าครุภัณฑ์ 55,700 133,600 189,300

งบเงินอุดหนุน 0 1,087,500 1,087,500

    เงินอุดหนุน 0 1,087,500 1,087,500

                                             รวม 5,421,700 4,695,100 10,116,800



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 2,743,000 2,743,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,743,000 2,743,000

งบดําเนินงาน 2,722,000 2,722,000

    ค่าตอบแทน 82,000 82,000

    ค่าใช้สอย 2,220,000 2,220,000

    ค่าวัสดุ 420,000 420,000

งบลงทุน 150,000 150,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 150,000

                                             รวม 5,615,000 5,615,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 3,889,000 2,445,000 934,000 5,271,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,889,000 2,445,000 934,000 5,271,000 0

งบดําเนินงาน 927,000 8,585,000 965,000 12,055,000 730,000

    ค่าตอบแทน 236,000 30,000 10,000 150,000 0

    ค่าใช้สอย 280,000 3,600,000 150,000 6,810,000 480,000

    ค่าวัสดุ 395,000 4,555,000 755,000 5,055,000 250,000

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 400,000 50,000 40,000 0

งบลงทุน 18,000 4,966,000 40,000 1,040,000 103,900

    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 200,000 20,000 300,000 63,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,766,000 20,000 740,000 40,000

งบรายจ่ายอืน 3,000,000 0 0 0 0

    รายจ่ายอืน 3,000,000 0 0 0 0

                                             รวม 7,834,000 15,996,000 1,939,000 18,366,000 833,900



งานงบ รวม

งบบุคลากร 12,539,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,539,000

งบดําเนินงาน 23,262,000

    ค่าตอบแทน 426,000

    ค่าใช้สอย 11,320,000

    ค่าวัสดุ 11,010,000

    ค่าสาธารณูปโภค 506,000

งบลงทุน 6,167,900

    ค่าครุภัณฑ์ 601,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,566,000

งบรายจ่ายอืน 3,000,000

    รายจ่ายอืน 3,000,000

                                             รวม 44,968,900



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 3,010,000 1,120,000 4,130,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 1,550,000 1,120,000 2,670,000

    ค่าวัสดุ 790,000 0 790,000

    ค่าสาธารณูปโภค 620,000 0 620,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 3,210,000 1,170,000 4,380,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 70,972,190 70,972,190

    งบกลาง 70,972,190 70,972,190

                                             รวม 70,972,190 70,972,190







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 9,272,503.58 9,336,590.01 9,300,000.00 0.65 % 9,360,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 369,988.25 344,287.77 382,000.00 -5.10 % 362,500.00

     ภาษีป้าย 0.00 2,530,372.00 2,516,658.00 2,535,000.00 -0.67 % 2,518,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 53,784.00 59,534.00 55,000.00 12.73 % 62,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 12,226,647.83 12,257,069.78 12,272,000.00 12,302,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ -8,217.00 79,629.00 77,881.00 80,000.00 10.63 % 88,500.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 8,217.00 16,113.00 29,317.00 16,500.00 8.48 % 17,900.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 10,282.00 10,291.70 10,300.00 1.94 % 10,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 -49.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 1,899,920.00 1,919,010.00 1,900,000.00 1.58 % 1,930,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 388,500.00 445,300.00 520,000.00 -14.27 % 445,800.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 40,000.00 40,850.00 40,000.00 -7.50 % 37,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 17,720.00 16,490.00 22,500.00 -25.33 % 16,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 4,560.00 4,930.00 6,200.00 12.90 % 7,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 1,736,700.00 1,040,430.00 1,740,000.00 -40.23 % 1,040,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 67,133.00 114,929.00 350,000.00 -71.43 % 100,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 361,760.00 358,800.00 363,000.00 -0.83 % 360,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 38,937.00 54,500.00 39,000.00 58.97 % 62,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 900,564.00 891,436.00 901,000.00 1.44 % 914,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 5,500.00 7,000.00 8,800.00 -20.45 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 125,602.00 71,326.50 126,000.00 -60.32 % 50,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 3,510.00 1,490.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 5,696,430.00 5,083,932.20 6,127,300.00 5,088,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 27,496.00 22,696.00 27,500.00 8.73 % 29,900.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 1,342,030.00 1,372,949.00 1,342,000.00 5.81 % 1,420,000.00

     ดอกเบีย 0.00 924,074.67 887,146.65 1,300,000.00 -29.23 % 920,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 2,293,600.67 2,282,791.65 2,669,500.00 2,369,900.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 1,353,503.37 1,650,511.69 2,040,000.00 -11.76 % 1,800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 1,353,503.37 1,650,511.69 2,040,000.00 1,800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 576,000.00 126,500.00 820,000.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 1,031,867.00 903,806.00 1,032,000.00 -3.10 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,607,867.00 1,030,306.00 1,852,000.00 1,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 805,145.90 468,665.23 2,000,000.00 -75.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 56,124,551.49 57,472,521.96 56,200,000.00 3.20 % 58,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 13,031,156.63 12,742,338.51 13,300,000.00 -2.26 % 13,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 2,299,071.44 1,662,010.19 2,300,000.00 -21.74 % 1,800,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 5,865,870.70 5,941,813.37 6,000,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 12,617,536.24 14,319,071.12 12,620,000.00 26.78 % 16,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 365,734.33 348,767.25 368,000.00 -4.35 % 352,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 199,835.76 185,292.66 400,000.00 -53.35 % 186,600.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 9,853,701.00 10,029,708.00 11,600,000.00 -13.28 % 10,060,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 101,162,603.49 103,170,188.29 104,808,000.00 99,898,600.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 35,156,318.00 78,109,042.00 85,593,400.00 -1.53 % 84,280,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 35,156,318.00 78,109,042.00 85,593,400.00 84,280,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 159,496,970.36 203,583,841.61 215,362,200.00 206,739,500.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 206,739,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,302,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 9,360,000 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียภาษี  และรายใหม่ทีคาดว่า
จะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 362,500 บาท
ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ทีเคยเสียภาษี  และรายใหม่ทีคาดว่า
จะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษีป้าย จํานวน 2,518,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 62,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,088,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 88,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 17,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,930,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 445,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 37,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 16,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,040,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 62,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 914,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,369,900 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 29,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,420,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 920,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,800,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา  จากการจัดเก็บค่า
รักษาความสะอาดจากแม่ค้าและรายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 99,898,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 58,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 13,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 16,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 352,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 186,600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 10,060,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 84,280,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 84,280,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,038,840.00 1,133,280.00 1,133,280.00 1,134,000.00 0 % 1,134,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 247,500.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 247,500.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 297,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,227,170.00 2,427,897.00 2,426,999.64 2,430,000.00 0 % 2,430,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,058,010.00 4,425,177.00 4,424,279.64 4,428,000.00 4,428,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,580,580.00 3,294,851.00 3,757,020.00 4,482,600.00 7.19 % 4,805,000

เงินประจําตําแหน่ง 246,400.00 307,500.00 410,000.00 474,000.00 -0.21 % 473,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 390,130.00 457,760.00 469,440.00 241,000.00 7.05 % 258,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 493,975.00 585,305.00 660,900.00 742,000.00 3.5 % 768,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 46,565.00 55,925.00 36,780.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,757,650.00 4,701,341.00 5,334,140.00 5,957,600.00 6,322,000

รวมงบบุคลากร 7,815,660.00 9,126,518.00 9,758,419.64 10,385,600.00 10,750,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 47,400.00 0.00 21,350.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,500.00 18,280.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 12,000.00 0.00 0.00 7,200.00 302.78 % 29,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,550.00 64,790.00 46,450.00 42,000.00 -4.76 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 98,450.00 83,070.00 67,800.00 149,200.00 149,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 457,276.69 519,849.19 913,653.30 700,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 550,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 407,670.00 236,238.00 225,943.00 550,000.00 -36.36 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 0.00 0.00 107,273.00 450,000.00 -44.44 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 65,250.00 162,218.02 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ รัชกาลที 9 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที 10 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ

242,755.00 186,096.10 195,932.80 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ (ในรัชกาลที 9)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ 2,500.00 11,300.00 8,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 9,200.00 5,800.00 6,400.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที 9

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล 33,672.00 33,500.00 45,500.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการแสดงความอาลัยเพือถวายเป็น
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 109,500.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจ้าง 499,300.00 448,900.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรแก่ประชาชน 0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 260,562.67 399,965.43 511,355.27 492,800.00 -18.83 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,978,186.36 2,019,066.74 2,123,557.37 3,012,800.00 3,070,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 378,270.00 725,383.87 332,459.65 700,000.00 -64.29 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,626.60 49,770.00 38,655.00 219,000.00 -68.04 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 91,260.00 123,194.00 149,325.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 63,740.00 230,040.00 67,760.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 342,112.94 325,503.46 337,521.50 450,000.00 -11.11 % 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,015.00 63,776.00 153,778.00 220,000.00 -31.82 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 2,125.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 980,024.54 1,519,792.33 1,079,499.15 1,959,000.00 1,140,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 931,076.10 1,215,958.32 1,137,549.70 1,500,000.00 -20 % 1,200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 184,568.58 307,759.52 276,908.33 180,000.00 -44.44 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 32,880.00 49,655.00 28,903.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,148,524.68 1,573,372.84 1,443,361.03 1,860,000.00 1,480,000

รวมงบดําเนินงาน 4,205,185.58 5,195,301.91 4,714,217.55 6,981,000.00 5,839,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้อเนกประสงค์ 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือแท่นบรรยาย (โพเดียม) 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 1,549,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกดีเซล 787,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 99,700.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 3,000.00 3,000.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

ค่าจัดซือจอภาพ LED หรือ LCD ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ตําบลท่ายาง 0.00 231,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 463,000.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 812,000.00 276,600.00 662,300.00 1,829,600.00 59,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 812,000.00 276,600.00 662,300.00 2,029,600.00 109,000

รวมงานบริหารทัวไป 12,832,845.58 14,598,419.91 15,134,937.19 19,396,200.00 16,698,000
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,770,533.00 2,273,586.00 2,361,120.00 2,513,000.00 6.69 % 2,681,000

เงินประจําตําแหน่ง 129,568.00 201,900.00 152,400.00 153,000.00 0 % 153,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 550,045.00 654,285.00 652,025.00 581,000.00 19.1 % 692,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,010.00 100,685.00 99,415.00 85,000.00 3.53 % 88,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,516,156.00 3,230,456.00 3,318,960.00 3,386,000.00 3,668,000

รวมงบบุคลากร 2,516,156.00 3,230,456.00 3,318,960.00 3,386,000.00 3,668,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 11,280.00 30,740.00 20,000.00 150 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 66,000.00 39,000.00 33,000.00 12,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,952.00 1,300.00 1,300.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 69,952.00 51,580.00 65,040.00 42,000.00 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 720,447.50 1,031,377.00 850,016.00 764,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 5,830.00 18,980.00 10,512.00 50,000.00 -40 % 30,000

โครงการขับเคลือนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 0.00 0.00 49,996.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง 10,061.00 90,953.00 55,028.00 60,000.00 66.67 % 100,000

โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตําบล
ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 53,000.00 22.64 % 65,000
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โครงการอบรมความรู้กฏหมายเบืองต้น
เกียวกับการปฏิบัติราชการ 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์
เน็ตสําหรับประชาชน 6,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต 0.00 28,970.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 282,123.00 266,314.00 354,937.00 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,026,501.50 1,436,594.00 1,370,489.00 1,327,000.00 1,395,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,298.00 54,175.00 64,776.00 85,000.00 -5.88 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,968.00 6,343.00 3,670.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 3,300.95 7,169.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00 17,960.00 5,920.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 22,751.46 22,357.60 25,788.30 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,194.00 6,420.00 8,080.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,620.00 35,860.00 67,855.00 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 140,932.41 150,284.60 176,089.30 305,000.00 290,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 4,815.00 4,815.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 4,815.00 4,815.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 1,237,385.91 1,643,273.60 1,616,433.30 1,704,000.00 1,795,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
18,000 บีทียู

0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง  สําหรับงาน
เสียงตามสาย 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง สําหรับระบบ
งานเสียงตามสาย 35,000.00 50,000.00 0.00 30,000.00 100 % 60,000

ค่าจัดซือเครืองดีวีดี 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับวิทยุกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย 0.00 0.00 837,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับสัญญาณ FM 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 
DSLR พร้อมเลนส์กล้อง 0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือจอรับภาพแบบขาตัง 13,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 22,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 95,800.00 117,900.00 899,500.00 135,500.00 88,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
บ้านเขากระจิว ม.6 ต.ท่ายาง 41,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
บ้านหนองสัก ม.2 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
สาย 1 พัฒนา ม.8 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนสี
แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนหัว
ทุ่ง-ทุ่งพร้าว ม.8 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 106,000

โครงการติดตังระบบเสียงตามสายชุมชน
บ้านฝังคลอง (หมู่บ้านมันคง) ม.8 ต.ท่า
คอย

39,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนเขือนเพชร ม.6 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ้านฝังคลอง ม.8 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ้านหนองบ้วย หมู่ 7 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ 9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 134,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนสาย 1 ม.9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนตะแบกทอง-สหกรณ์พัฒนา หมู่ 8 
ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 141,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ หมู่ 1 ต.ทาคอย 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านวังขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังขยายเขตเสียงตามสาย
ชุมชน หมู่ 10 พัฒนา ม.10 ต.ท่ายาง 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 12,580.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 93,780.00 55,000.00 125,000.00 576,000.00 357,000

รวมงบลงทุน 189,580.00 172,900.00 1,024,500.00 711,500.00 445,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,943,121.91 5,046,629.60 5,959,893.30 5,801,500.00 5,908,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,588,199.00 4,567,454.00 3,936,509.00 4,517,200.00 9.67 % 4,954,000

เงินประจําตําแหน่ง 123,200.00 188,400.00 83,200.00 206,400.00 0.29 % 207,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 582,650.00 685,840.00 449,020.00 240,000.00 7.5 % 258,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,213,145.00 1,423,765.00 1,396,475.00 1,366,000.00 3.07 % 1,408,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,505.00 175,925.00 149,465.00 111,000.00 0 % 111,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,615,699.00 7,041,384.00 6,014,669.00 6,440,600.00 6,938,000

รวมงบบุคลากร 5,615,699.00 7,041,384.00 6,014,669.00 6,440,600.00 6,938,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 81,520.00 147,160.00 141,320.00 150,000.00 0 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 143,650.00 142,650.00 132,000.00 120,000.00 0 % 120,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,764.00 80,280.00 110,300.00 116,000.00 -16.38 % 97,000

รวมค่าตอบแทน 275,934.00 370,090.00 383,620.00 406,000.00 417,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 390,956.50 606,142.00 743,624.00 941,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 5,600.00 45,436.00 65,664.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,298.87 75,068.76 88,161.21 90,000.00 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 430,855.37 726,646.76 897,449.21 1,131,000.00 1,200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,444.00 140,501.05 215,776.25 230,000.00 8.7 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 815.00 770.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,114.03 21,550.00 36,140.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 215,682.47 176,506.20 192,289.60 240,000.00 4.17 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,540.00 58,300.00 155,508.00 180,000.00 -11.11 % 160,000

รวมค่าวัสดุ 411,780.50 397,672.25 600,483.85 705,000.00 715,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 62,479.85 76,549.25 70,406.69 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 16,692.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 62,479.85 76,549.25 87,098.69 120,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 1,181,049.72 1,570,958.26 1,968,651.75 2,362,000.00 2,452,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตู้ตังพืน (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 42,000 บีทียู 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กรางเลือนแบบมือผลัก 
ชนิด 8 ตู้ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์สมุดบัญชี 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 52,000.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 7,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 15,900.00 22,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 63,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดํา 0.00 0.00 9,600.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 4,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 3,000.00 12,000.00 3,000.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 124,280.00 167,600.00 28,500.00 154,300.00 0
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รวมงบลงทุน 124,280.00 167,600.00 28,500.00 154,300.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 6,921,028.72 8,779,942.26 8,011,820.75 8,956,900.00 9,390,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 23,696,996.21 28,424,991.77 29,106,651.24 34,154,600.00 31,996,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 506,645.00 793,489.00 822,925.00 879,000.00 5.46 % 927,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 369,880.00 430,360.00 432,720.00 457,000.00 7.88 % 493,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,873,885.00 3,283,780.00 3,226,380.00 3,274,000.00 9.65 % 3,590,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 271,885.00 410,540.00 358,780.00 299,000.00 -21.4 % 235,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,022,295.00 4,918,169.00 4,840,805.00 4,909,000.00 5,245,000

รวมงบบุคลากร 4,022,295.00 4,918,169.00 4,840,805.00 4,909,000.00 5,245,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,560.00 3,600.00 3,000.00 18,000.00 122.22 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 27,000.00 33,000.00 33,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,900.00 4,900.00 5,400.00 20,000.00 45 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 45,460.00 41,500.00 41,400.00 74,000.00 105,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 472,648.00 660,673.00 796,827.00 1,204,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,050,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 6,780.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000
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โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -21.05 % 300,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมบําบัดฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

0.00 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 364,822.07 706,110.44 1,188,123.50 1,200,000.00 -33.33 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 844,250.07 1,366,783.44 1,984,950.50 2,949,000.00 2,245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,714.00 57,335.00 60,350.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,565.00 16,439.00 47,674.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 250.00 0.00 4,108.80 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 66,530.00 149,930.00 69,700.00 200,000.00 -25 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 392,914.30 342,883.10 333,195.78 720,000.00 -30.56 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 220.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 97,500.00 97,550.00 199,300.00 160,000.00 -37.5 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,100.00 21,600.00 97,200.00 155,000.00 -35.48 % 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 198,130.00 399,460.00 230,150.00 500,000.00 -30 % 350,000

วัสดุอืน 57,706.99 93,653.55 72,101.02 100,000.00 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 878,630.29 1,178,850.65 1,113,779.60 1,990,000.00 1,505,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 159,670.42 191,741.57 181,523.09 260,000.00 -11.54 % 230,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 159,670.42 191,741.57 181,523.09 260,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 1,928,010.78 2,778,875.66 3,321,653.19 5,273,000.00 4,085,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 1,700.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 80,400.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองยนต์เบนซิน 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบแช่ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือท่อสูบนําพญานาค มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิว 0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือท่อสูบนําพญานาค มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิว 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือปัมนําแบบแช่ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าจัดซือเลือยยนต์การเกษตร 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ
ประกาศชนิดไร้สาย 0.00 2,860,000.00 2,806,860.00 2,980,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกภาพ 0.00 0.00 0.00 74,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องบันทึกวีดีโอ 14,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือข้อแยกสามทาง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงไร้แรงสะท้อน 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 2 KVA 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 736,500.00 515,000.00 640,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,990.00 3,812,500.00 3,321,860.00 3,905,600.00 515,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังระบบปัมนํา บริเวณริม
คลองชลประทานสาย 1 ชุมชนเขือนเพ
ชร ม.6 ต.ท่าคอย

0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบปัมนํา บริเวณริม
คลองชลประทานสาย 2 ชุมชนเขือนเพ
ชร ม.6 ต.ท่าคอย 

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 100,000.00 160,000.00 -37.5 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 90,000.00 190,000.00 160,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 52,990.00 3,902,500.00 3,511,860.00 4,065,600.00 615,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,500.00 37,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,500.00 37,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 35,500.00 37,000.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 6,038,795.78 11,636,544.66 11,704,318.19 14,247,600.00 9,945,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,038,795.78 11,636,544.66 11,704,318.19 14,247,600.00 9,945,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,360,756.00 1,303,184.00 4,580,140.00 5,170,200.00 8.72 % 5,621,000

เงินประจําตําแหน่ง 123,200.00 152,400.00 36,000.00 305,400.00 -44.01 % 171,000

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,700.00 223,100.00 987,980.00 1,020,000.00 19.9 % 1,223,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 10,000.00 152,120.00 81,000.00 -32.1 % 55,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,510,656.00 1,688,684.00 5,756,240.00 6,576,600.00 7,154,000

รวมงบบุคลากร 1,510,656.00 1,688,684.00 5,756,240.00 6,576,600.00 7,154,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 54,000.00 36,000.00 38,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,766.00 3,740.00 11,070.00 42,000.00 -59.52 % 17,000

รวมค่าตอบแทน 65,766.00 39,740.00 49,070.00 87,000.00 62,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,639.00 13,684.00 9,567.00 15,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 50,480.00 149,420.00 311,664.00 120,000.00 25 % 150,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.00 200,000.00 220,000.00 250,000.00 0 % 250,000

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
- อาเซียน 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 28,104.16 67,628.65 66,900.00 100,000.00 20 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 143,223.16 430,732.65 608,131.00 485,000.00 545,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,466.00 40,978.00 47,180.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,150.00 12,450.00 16,120.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 79,086.63 65,202.84 61,552.20 90,000.00 0 % 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 5,641.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุกีฬา 48,980.00 0.00 0.00 21,000.00 19.05 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,870.00 45,190.00 77,330.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 203,552.63 169,461.84 202,182.20 274,000.00 308,000

รวมงบดําเนินงาน 412,541.79 639,934.49 859,383.20 846,000.00 915,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 15,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 16,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000.00 82,900.00 23,700.00 19,000.00 28,800

รวมงบลงทุน 15,000.00 82,900.00 23,700.00 19,000.00 28,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 323,000.00 663,000.00 717,800.00 673,000.00 -100 % 0

โครงการค่ายพุทธบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 83,000

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษเพือการสือสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน
สากล - อาเซียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่
สากล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

โครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่
สากล ปีงบประมาณ 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 323,000.00 663,000.00 717,800.00 673,000.00 673,000

รวมงบเงินอุดหนุน 323,000.00 663,000.00 717,800.00 673,000.00 673,000
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,261,197.79 3,074,518.49 7,357,123.20 8,114,600.00 8,770,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 811,419.53 1,310,050.00 1,641,192.65 1,760,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,550,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สาย
ใยครอบครัว 20,400.00 69,960.00 70,000.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร 0.00 24,885.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง 1,200.00 19,990.00 19,940.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1,554,000.00 2,101,560.00 2,831,400.00 2,713,600.00 0.86 % 2,737,000

โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษาดูงาน 4,600.00 59,840.00 53,202.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนัก
เรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,180.00 0.00 27,000.00 270.37 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,395,619.53 3,607,465.00 4,660,734.65 4,635,600.00 4,522,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 103,354.00 81,000.00 13,780.00 130,000.00 -30.77 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,539.00 4,700.00 0.00 24,500.00 -18.37 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 167,355.00 201,780.00 261,133.00 208,000.00 -13.46 % 180,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,179,509.08 4,872,857.74 4,790,097.16 5,074,100.00 1.1 % 5,130,000

วัสดุก่อสร้าง 2,965.00 10,802.96 13,609.18 10,000.00 200 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0.00 32,972.30 49,280.00 50,000.00 0 % 50,000
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วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 150 % 25,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 150 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 2,472,722.08 5,204,113.00 5,127,899.34 5,516,600.00 5,550,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 66,856.47 116,334.45 159,250.32 200,000.00 0 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,344.80 67,185.30 62,654.71 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,201.27 183,519.75 221,905.03 295,000.00 295,000

รวมงบดําเนินงาน 4,976,542.88 8,995,097.75 10,010,539.02 10,447,200.00 10,367,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,600

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

0.00 72,000.00 144,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
คอย

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบ้วย

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เขือนเพชร

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือชันวางกระเป๋า 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,700

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีรับประทาน
อาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีรับประทาน
อาหารสําหรับเด็กเล็ก 62,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือพัดลมชนิดแขวนเพดาน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียง 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือชุดเครืองขยายเสียง 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขือนเพชร 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 50,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ากระเทียม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ายาง 0.00 0.00 0.00 190,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กวัดเกษมสุทธาราม 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 107,400.00 382,400.00 597,000.00 1,048,000.00 159,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว 0.00 0.00 0.00 276,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม 0.00 0.00 0.00 323,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย 0.00 0.00 0.00 128,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง 0.00 0.00 0.00 224,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม 0.00 0.00 0.00 143,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 24,400.00 0.00 236,000.00 24,000.00 525 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 24,400.00 0.00 236,000.00 1,190,000.00 150,000

รวมงบลงทุน 131,800.00 382,400.00 833,000.00 2,238,000.00 309,300
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 9,030,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,292,000

รวมเงินอุดหนุน 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 9,030,000.00 9,292,000

รวมงบเงินอุดหนุน 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 9,030,000.00 9,292,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,840,342.88 18,269,497.75 19,710,539.02 21,715,200.00 19,968,300

รวมแผนงานการศึกษา 15,101,540.67 21,344,016.24 27,067,662.22 29,829,800.00 28,739,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,589,610.00 1,939,164.00 2,018,280.00 2,679,000.00 22.62 % 3,285,000

เงินประจําตําแหน่ง 134,200.00 211,496.00 194,400.00 238,000.00 -0.42 % 237,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 358,785.00 428,405.00 488,340.00 578,160.00 5.51 % 610,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,855.00 52,005.00 53,460.00 67,000.00 -17.91 % 55,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 12,000.00 40,000.00 -10 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,122,450.00 2,631,070.00 2,766,480.00 3,602,160.00 4,223,000

รวมงบบุคลากร 2,122,450.00 2,631,070.00 2,766,480.00 3,602,160.00 4,223,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,170.00 7,490.00 4,380.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 122,100.00 140,000.00 139,000.00 157,400.00 2.92 % 162,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,300.00 6,050.00 25,000.00 20,000.00 5 % 21,000

รวมค่าตอบแทน 148,570.00 153,540.00 168,380.00 187,400.00 193,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 115,027.00 197,364.00 155,456.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 3,140.00 7,940.00 2,980.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครืองสําอาง 
และยา) 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร 31,970.00 0.00 60,400.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสดให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 186,833.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day 7,460.00 46,500.00 49,372.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่นําเพชรบุรี 0.00 150,000.00 115,600.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการสิงแวดล้อม 0.00 80,000.00 76,211.50 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอบรมคัดแยกขยะ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,420.00 28,855.83 12,170.00 30,000.00 16.67 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 365,850.50 525,659.83 487,189.50 625,000.00 700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,768.00 33,361.00 46,054.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 850.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,120.00 6,980.00 15,840.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 54,142.58 37,524.30 33,789.30 100,000.00 -50 % 50,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,600.00 10,000.00 18,000.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,230.00 25,180.00 29,450.00 30,000.00 33.33 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 3,000.00 2,240.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 112,860.58 116,045.30 146,223.30 300,000.00 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 627,281.08 795,245.13 801,792.80 1,122,400.00 1,143,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,600

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 6,800.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 -7.89 % 3,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,600

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 4,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 22,900.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0.00 3,000.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,190.00 33,500.00 0.00 63,300.00 55,700

รวมงบลงทุน 4,190.00 33,500.00 0.00 63,300.00 55,700

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,753,921.08 3,459,815.13 3,568,272.80 4,787,860.00 5,421,700

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 207,210.00 244,220.00 242,760.00 257,000.00 1.56 % 261,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 20,160.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 -8.33 % 33,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 227,370.00 280,220.00 278,760.00 293,000.00 294,000

รวมงบบุคลากร 227,370.00 280,220.00 278,760.00 293,000.00 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,430.00 21,660.00 17,700.00 53,401.00 -25.1 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 14,430.00 21,660.00 17,700.00 63,401.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 32,000.00 40,900.00 56,770.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการขับเคลือนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพสายตา
ผู้สูงอายุ 7,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2558 ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อมเพือประเมินสภาวะเสียงของ
โรคทีเกิดจากการทํางาน

29,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2559 ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม เพือประเมินสภาวะเสียงของ
โรคทีเกิดจากการทํางาน

0.00 9,910.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2560 ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม เพือประเมินสภาวะเสียงของ
โรคทีเกิดจากการทํางาน

0.00 0.00 37,570.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2561 ของกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม เพือประเมินสภาวะเสียงของ
โรคทีเกิดจากการทํางาน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการทําหมันสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง 29,400.00 29,400.00 29,800.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 148,551.00 200,000.00 150 % 500,000

โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและ
สัตว์ทีเป็นพาหะนําโรคในตลาด 70,600.00 70,000.00 78,700.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและ
สัตว์ทีเป็นพาหะนําโรคในตลาดสด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพ
ของ อ.ส.ม. ในชุมชน

0.00 87,500.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในชุมชน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ 3,000.00 0.00 49,400.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยอบรมกลุ่มเสียง 6,675.00 0.00 42,900.00 45,000.00 0 % 45,000
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โครงการมหกรรมปันเพือสุขภาพ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
(อนามัยแม่และเด็ก) 89,500.00 99,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี 
(Healthy Baby) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ 0.00 0.00 0.00 16,599.00 -39.76 % 10,000

โครงการให้ความรู้เรืองเพศศึกษาและ
เอดส์ 800.00 49,960.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
และประเมินสภาวะเสียงของโรคทีเกิด
จากการทํางาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 128,460.00 59,334.00 23,677.36 254,440.00 -1.75 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 396,825.00 446,204.00 667,368.36 1,046,039.00 1,475,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 600.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,200.00 0.00 500.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 38,748.53 47,545.45 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,130.00 13,470.00 12,280.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 192,058.35 245,173.62 291,050.70 500,000.00 -40 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 516,856.00 732,202.00 656,532.00 1,010,000.00 -10.89 % 900,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,800.00 4,800.00 5,000.00 300 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 16,450.00 29,860.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุอืน 11,535.27 18,266.90 5,300.34 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 748,229.62 1,080,521.05 1,018,608.49 1,735,000.00 1,400,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 166,633.61 178,182.62 194,716.03 250,000.00 0 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 166,633.61 178,182.62 194,716.03 255,000.00 255,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,326,118.23 1,726,567.67 1,898,392.88 3,099,440.00 3,180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส 0.00 0.00 90,000.00 0.00 100 % 7,600

ค่าจัดซือถังนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,600

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100 % 0

จัดซือรถบรรทุกอเนกประสงค์ 0.00 369,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นยา 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพ่นละอองฝอย 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพ่นละอองฝอยขนาดใหญ่ 0.00 940,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 117,600.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมลําโพง 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต แบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,400
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 297,500.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 117,600.00 1,799,300.00 196,500.00 279,000.00 133,600

รวมงบลงทุน 117,600.00 1,799,300.00 196,500.00 279,000.00 133,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 181,000.00 145,000.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มวัยทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

เงินอุดหนุนเอกชน 277,500.00 277,500.00 277,500.00 1,017,500.00 -100 % 0

โครงการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขแก่
ชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 740,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,500

รวมเงินอุดหนุน 277,500.00 458,500.00 422,500.00 1,187,500.00 1,087,500

รวมงบเงินอุดหนุน 277,500.00 458,500.00 422,500.00 1,187,500.00 1,087,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 1,948,588.23 4,264,587.67 2,796,152.88 4,858,940.00 4,695,100

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,702,509.31 7,724,402.80 6,364,425.68 9,646,800.00 10,116,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,185,720.00 1,538,834.00 1,591,791.00 1,693,700.00 7.04 % 1,813,000

เงินประจําตําแหน่ง 38,500.00 155,600.00 152,400.00 153,000.00 0 % 153,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,020.00 675,065.00 567,290.00 564,000.00 25.89 % 710,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,665.00 85,945.00 57,230.00 51,300.00 30.6 % 67,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,854,905.00 2,455,444.00 2,368,711.00 2,462,000.00 2,743,000

รวมงบบุคลากร 1,854,905.00 2,455,444.00 2,368,711.00 2,462,000.00 2,743,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 7,560.00 6,720.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 54,450.00 79,850.00 77,000.00 84,000.00 -42.86 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,130.00 4,260.00 2,780.00 4,000.00 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 56,580.00 91,670.00 86,500.00 118,000.00 82,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 99,512.00 115,688.00 164,557.00 250,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 800.00 6,740.00 4,150.00 50,000.00 -60 % 20,000

โครงการการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0.00 75,230.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน 40,800.00 299,390.00 299,050.00 300,000.00 16.67 % 350,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 251,830.00 507,050.00 0.00 500,000.00 20 % 600,000

โครงการจัดหาอุปกรณ์ดํารงชีพสําหรับผู้
พิการ 0.00 29,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนน่าอยู่ 6,000.00 149,955.00 148,000.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 0.00 96,100.00 145,740.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลเคลือนที 64,450.00 136,750.00 149,250.00 150,000.00 0 % 150,000
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 36,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0 % 170,000

โครงการสํารวจความจําเป็นขันพืนฐาน 68,481.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนที
ด้อยโอกาสในชุมชน 45,428.40 96,069.08 92,392.82 100,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมกลุ่มสตรีและทัศนศึกษาดู
งาน 40,090.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 98,960.00 99,710.00 100,000.00 20 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 83,040.00 44,550.00 36,300.85 200,000.00 -70 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 736,431.40 1,656,182.08 1,139,150.67 2,420,000.00 2,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,260.00 136,052.00 155,970.00 200,000.00 -10 % 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,765.00 360.00 2,900.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 14,400.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -85 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,750.00 9,630.00 17,260.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 52,844.42 36,126.78 39,682.70 100,000.00 -40 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 9,590.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800.00 38,638.00 42,600.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 161,419.42 230,396.78 272,812.70 620,000.00 420,000

รวมงบดําเนินงาน 954,430.82 1,978,248.86 1,498,463.37 3,158,000.00 2,722,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,000.00 10,000.00 17,000.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 275,000.00 0.00 300,000.00 -50 % 150,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 275,000.00 0.00 300,000.00 150,000

รวมงบลงทุน 25,000.00 285,000.00 17,000.00 300,000.00 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 2,924,335.82 4,718,692.86 3,884,174.37 5,920,000.00 5,615,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,924,335.82 4,718,692.86 3,884,174.37 5,920,000.00 5,615,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,107,300.94 1,410,995.00 1,563,820.00 1,820,000.00 73.35 % 3,155,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 27,000.00 36,000.00 36,000.00 375 % 171,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 168,780.00 200,040.00 205,380.00 220,000.00 4.55 % 230,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 234,155.00 281,625.00 286,145.00 301,000.00 3.32 % 311,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,350.00 39,365.00 32,695.00 33,000.00 -33.33 % 22,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,539,585.94 1,959,025.00 2,124,040.00 2,410,000.00 3,889,000

รวมงบบุคลากร 1,539,585.94 1,959,025.00 2,124,040.00 2,410,000.00 3,889,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 50,800.00 66,000.00 72,500.00 120,000.00 40 % 168,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,350.00 29,080.00 38,330.00 45,000.00 6.67 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 74,150.00 95,080.00 110,830.00 205,000.00 236,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 52,372.00 139,293.00 106,009.40 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 15,940.00 25,300.00 67,636.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,670.00 2,300.00 23,730.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 69,982.00 166,893.00 197,375.40 210,000.00 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 143,392.00 115,618.00 85,587.00 179,000.00 -32.96 % 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 3,880.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,780.00 22,380.00 12,040.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 12,796.56 13,794.80 16,039.60 42,000.00 -28.57 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,200.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 116,440.00 113,900.00 168,775.00 300,000.00 -33.33 % 200,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 293,608.56 269,572.80 282,441.60 566,000.00 395,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000

รวมงบดําเนินงาน 437,740.56 531,545.80 590,647.00 997,000.00 927,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอี 0.00 0.00 12,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 12,000.00 17,500.00 18,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 3,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือกล้องระดับ 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0.00 60,000.00 87,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,990.00 115,900.00 166,900.00 28,000.00 18,000

รวมงบลงทุน 3,990.00 115,900.00 166,900.00 28,000.00 18,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,981,316.50 4,606,470.80 2,881,587.00 3,435,000.00 7,834,000

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 608,070.00 489,860.00 497,460.00 528,000.00 7.01 % 565,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,165,600.00 1,096,680.00 1,175,770.00 1,302,000.00 35.41 % 1,763,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 87,260.00 99,840.00 84,950.00 98,000.00 19.39 % 117,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,860,930.00 1,686,380.00 1,758,180.00 1,928,000.00 2,445,000

รวมงบบุคลากร 1,860,930.00 1,686,380.00 1,758,180.00 1,928,000.00 2,445,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,200.00 0.00 0.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 6,200.00 0.00 0.00 90,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,362,900.00 2,491,072.26 2,198,943.00 2,830,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 447,354.90 1,450,633.19 1,715,750.42 1,929,500.00 -17.08 % 1,600,000

รวมค่าใช้สอย 1,810,254.90 3,941,705.45 3,914,693.42 4,759,500.00 3,600,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,159,653.00 1,282,164.00 1,175,920.00 1,120,000.00 16.07 % 1,300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 776,356.75 1,252,477.24 1,732,196.19 1,500,000.00 0 % 1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400,500.00 493,943.23 345,540.00 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 928,123.91 1,295,573.21 1,077,518.75 1,380,000.00 -13.04 % 1,200,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 3,017.40 5,887.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 1,150.00 3,479.70 17,451.70 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,265,783.66 4,330,654.78 4,354,513.64 4,550,000.00 4,555,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 6,799.66 217,944.46 0.00 50,000.00 700 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,799.66 217,944.46 0.00 50,000.00 400,000
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รวมงบดําเนินงาน 5,089,038.22 8,490,304.69 8,269,207.06 9,449,500.00 8,585,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกอเนกประสงค์ (ดีเซล) 399,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองอัดอากาศ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 286,076.04 0.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 446,500.00 286,076.04 9,500.00 300,000.00 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. 
ชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา ม.5 ต.ท่า
ยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,351,000

โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบคลอง
ชลประทานสาย 1 จากศาลาชุมชนบ้าน
อ่างนําไปสุดเขตเทศบาลฯ ชุมชนหมู่ 10 
พัฒนา ม.10 ต.ท่ายาง 

0.00 667,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
โรงนอกสามัคคี ม.5 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 861,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 566,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแจง ม.9 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 734,000
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแฟบพัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสาย 
1 ม.9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 499,000.00 0.00 100 % 854,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 742,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านปากบ่อ ชุมชน
บ้านหนองบ้วย ม.7 ต.ท่ายาง 

0.00 885,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโค้งตา
สุก-บ้านหนองปลวก ม.9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 496,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ข้างศาลาสาธารณสุข ชุมชน
บ้านเขากระจิว ม.6 ต.ท่ายาง 

0.00 0.00 430,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนํา วังขุนด่าน ซอย 3 ถึงวังขุน
ด่านซอย 2/1 ชุมชนบ้านวังขุนด่าน ม.2 
ต.ท่าคอย 

0.00 828,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายนํา ชุมชนบ้านหนองบ้วย ม.7 ต
.ท่ายาง 

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน
โรงนอก ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี ม.5 
ต.ท่ายาง 

0.00 1,072,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน
สีแยก ชุมชนสีแยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกัน
นําบ้านท่ามะเกลือ ชุมชนบ้านท่า
มะเกลือ-ไสค้าน ม.4 ต.ท่ายาง 

0.00 665,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาก
บ่อ-หนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง ม.9 
ต.ท่ายาง 

0.00 0.00 449,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองชลประทานสาย 1 ชุมชนบ้านหนอง
แขม ม.8 ต.ท่ายาง 

0.00 1,530,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองสัก 
ชุมชนบ้านหนองสัก ม.2 ต.ท่ายาง 

0.00 721,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หลังโรงเรียนวัดท่า
ขาม ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย 

0.00 742,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูป
ตัวยู ชุมชนตะแบกทองสหกรณ์พัฒนา ม
.8 ต.ท่ายาง 

0.00 1,015,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของ
ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน ม.1 ต
.ท่ายาง 

896,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังการ์ดเลนบริเวณตลาด
เขือนเพชร ชุมชนเขือนเพชร ม.6 ต.ท่า
คอย

0.00 228,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกาย 
ชุมชนตะแบกทอง - สหกรณ์พัฒนา ม.8 
ต.ท่ายาง 

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกาย 
ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา ม.3 ต.ท่า
ยาง 

0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกาย 
ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก ม.4 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกาย 
บ้านโป่งงูเหลือม ชุมชนสีแยกสามัคคี ม
.7 ต.ท่ายาง 

0.00 499,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบสัญญาณไฟจราจร 
ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 ทาง
แยกสะพานข้ามไปชุมชนบ้านฝังคลอง ม
.8 ต.ท่าคอย 

0.00 0.00 1,803,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังระบบสัญญาณไฟจราจร 
ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 ทาง
แยกสะพานข้ามไปยังโรงพยาบาลท่ายาง 
ม.1 ต.ท่ายาง 

0.00 1,673,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังสัญญาณไฟจราจร บริเวณ
สะพานข้ามโรงพยาบาลท่ายาง ชุมชน
ถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวน
สุขภาพ หมู่ 1 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

โดรงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายนําภายในชุมชนบ้านท่าพุ่ง หมู่ 1 
ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 1,048,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 172,600.00 308,500.00 840,000.00 500,000.00 -20 % 400,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,068,600.00 11,380,900.00 7,754,000.00 2,048,000.00 4,766,000

รวมงบลงทุน 1,515,100.00 11,666,976.04 7,763,500.00 2,348,000.00 4,966,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 1,430,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,430,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 1,430,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 8,465,068.22 21,843,660.73 17,790,887.06 15,155,500.00 15,996,000

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 721,415.00 831,745.00 835,070.00 850,000.00 1.41 % 862,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,855.00 90,645.00 83,770.00 84,000.00 -14.29 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 765,270.00 922,390.00 918,840.00 934,000.00 934,000

รวมงบบุคลากร 765,270.00 922,390.00 918,840.00 934,000.00 934,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียว
ลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,527.00 112,910.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 6,527.00 112,910.00 0.00 200,000.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 10,968.57 51,622.15 13,979.55 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 52,600.00 58,760.00 27,390.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,375.74 153,115.30 136,210.60 180,000.00 0 % 180,000

วัสดุการเกษตร 253,809.74 396,919.40 65,200.00 400,000.00 0 % 400,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 4,429.80 3,288.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 16,250.00 32,293.00 26,076.50 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 484,004.05 697,139.65 272,144.65 800,000.00 755,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,070.32 6,783.91 4,493.22 25,000.00 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,070.32 6,783.91 4,493.22 25,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 494,601.37 816,833.56 276,637.87 1,035,000.00 965,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 19,000.00 19,000.00 72,000.00 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 0.00 19,000.00 19,000.00 92,000.00 40,000

รวมงานสวนสาธารณะ 1,259,871.37 1,758,223.56 1,214,477.87 2,061,000.00 1,939,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 366,860.00 426,200.00 429,000.00 456,000.00 3.29 % 471,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,691,430.00 4,060,332.00 3,937,105.00 4,075,000.00 6.21 % 4,328,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 222,650.00 451,229.00 428,130.00 441,000.00 7.03 % 472,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,280,940.00 4,937,761.00 4,794,235.00 4,972,000.00 5,271,000

รวมงบบุคลากร 4,280,940.00 4,937,761.00 4,794,235.00 4,972,000.00 5,271,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 123,990.00 134,100.00 140,820.00 180,000.00 -16.67 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 123,990.00 134,100.00 140,820.00 180,000.00 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,843,100.00 2,658,752.75 3,582,240.00 5,810,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําจุลินทรีย์ 4,560.00 6,540.00 5,700.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําจุลินทรีย์ชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 795,079.00 1,019,391.59 719,677.65 760,000.00 5.26 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 2,642,739.00 3,684,684.34 4,307,617.65 6,600,000.00 6,810,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 4,500.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 491,302.75 746,444.50 928,907.22 800,000.00 0 % 800,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 43,294.13 29,713.90 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 155,739.40 186,900.00 201,954.50 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,242,371.78 1,427,773.62 1,935,403.02 2,990,000.00 17.06 % 3,500,000

วัสดุการเกษตร 9,174.90 12,234.30 15,526.90 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 3,000.00 1,150.00 5,000.00 300 % 20,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 19,380.00 125,585.00 103,360.00 150,000.00 -13.33 % 130,000

วัสดุอืน 5,688.05 8,612.60 9,677.20 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,923,656.88 2,553,844.15 3,230,192.74 4,580,000.00 5,055,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,703.97 13,137.24 15,843.71 30,000.00 0 % 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 1,005.00 2,595.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,708.97 15,732.24 15,843.71 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 4,702,094.85 6,388,360.73 7,694,474.10 11,400,000.00 12,055,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 0.00 2,222,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือปัมนําไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือถังคอนเทรนเนอร์ 297,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,700.00 497,424.00 240,000.00 250,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 303,700.00 2,719,424.00 240,000.00 258,500.00 300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตําบล
ท่ายาง 479,520.00 2,490,000.00 2,490,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 738,000.00 499,000.00 740,000.00 0 % 740,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 479,520.00 3,228,000.00 2,989,000.00 740,000.00 740,000

รวมงบลงทุน 783,220.00 5,947,424.00 3,229,000.00 998,500.00 1,040,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 9,766,254.85 17,273,545.73 15,717,709.10 17,370,500.00 18,366,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย 0.00 139,050.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํา
เสีย/การจัดการขยะ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,240.00 91,200.00 108,500.00 100,000.00 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 41,240.00 230,250.00 108,500.00 230,000.00 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 25,846.92 24,449.50 41,077.50 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,150.00 13,500.00 7,050.00 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 57,819.80 79,802.30 89,718.08 110,000.00 -9.09 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 1,380.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 395.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 99,211.72 117,751.80 139,225.58 340,000.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 140,451.72 348,001.80 247,725.58 570,000.00 730,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือปัมนําไดโว่ดูดโคลน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองยนต์ปันไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,900

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 63,900

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํา
เสียเทศบาลตําบลท่ายาง ต.ท่ายาง (สมทบ 
10%) 0.00 0.00 10,702,000.00 0.00 0 % 0

ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 334,400.00 -100 % 0
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ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียเทศบาลตําบลท่ายาง ต.ท่า
ยาง (สมทบ 10%)

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมนําเสียเชือม
กับท่อระบายนํา ชุมชนบ้านหนองแฟบ
พัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

สมทบก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัด
นําเสียเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 9,756,100.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 39,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 39,000.00 0.00 10,901,000.00 10,440,500.00 40,000

รวมงบลงทุน 39,000.00 0.00 10,901,000.00 10,450,500.00 103,900

รวมงานบําบัดนําเสีย 179,451.72 348,001.80 11,148,725.58 11,020,500.00 833,900

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 21,651,962.66 45,829,902.62 48,753,386.61 49,042,500.00 44,968,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 96,320.00 56,680.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 96,320.00 56,680.00 0.00 10,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 841,400.00 1,998,300.00 1,075,360.00 1,002,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
เทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 298,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้อง
ถินแห่งประเทศไทย 9,450.00 21,750.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน (THAILAND PRIME 
MINISTER CUP) 0.00 20,750.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 22,000.00 99,900.00 99,400.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดู
ร้อน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 153,660.00 149,400.00 25,600.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,122.20 70,043.00 78,902.94 673,000.00 -77.71 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,036,632.20 2,658,683.00 1,279,262.94 2,075,000.00 1,550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,545.00 52,135.00 20,954.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,798.00 43,034.00 28,760.00 23,000.00 117.39 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 6,930.00 26,685.80 26,536.50 34,000.00 47.06 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 349,000.00 474,000.00 456,600.00 400,000.00 25 % 500,000

วัสดุการเกษตร 36,157.47 79,781.19 17,051.23 25,000.00 100 % 50,000

วัสดุกีฬา 73,900.00 99,000.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 504,330.47 774,635.99 649,901.73 622,000.00 790,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 342,525.38 515,815.14 558,188.36 600,000.00 0 % 600,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,348.28 4,534.94 9,550.94 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 344,873.66 520,350.08 567,739.30 620,000.00 620,000

รวมงบดําเนินงาน 1,982,156.33 4,010,349.07 2,496,903.97 3,327,000.00 3,010,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีแถวคอย 4 ทีนัง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสนาม 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0
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ค่าจัดซือตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองพ่นยา 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 15,700.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองกรองนํา 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 9,500.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบเข็น 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือบันไดสแตนเลส 3 ขัน สระว่าย
นํา 0.00 0.00 0.00 46,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือลู่ตัดคลืนสระว่ายนํา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองกรองทรายสระว่ายนํา 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองกรองทรายสระว่ายนํา
พร้อมทรายกรอง 0.00 0.00 0.00 325,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม 0.00 1,536,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 85,850.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,641,350.00 123,200.00 697,000.00 0
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส และ
สนามฟุตซอล สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา

0.00 1,815,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. 
บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ม.7 ต.ท่ายาง 

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด
หลอด LED จํานวน 4 ต้น บริเวณสนาม
กีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม
.7 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด
หลอด LED บริเวณสนามกีฬาสวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ม.7 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 182,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 566.67 % 200,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 1,815,000.00 682,000.00 212,000.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 3,456,350.00 805,200.00 909,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,982,156.33 7,466,699.07 3,302,103.97 4,236,000.00 3,210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม และการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีไทยเชือสายจีน 209,800.00 176,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 91,100.00 200,000.00 24,700.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดงานวันปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2558 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2559 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2560 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดรถขบวนแห่งานวันของดีท่า
ยาง 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการท่ายางดีจัง 0.00 200,000.00 300,000.00 450,000.00 0 % 450,000

โครงการทําบุญตักบาตรเนืองในวัน
สําคัญทางศาสนา 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด 1,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนืองในวันสําคัญ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนืองในวันสําคัญทางศาสนา 0.00 38,000.00 34,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน 61,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 455,900.00 874,000.00 469,200.00 1,120,000.00 1,120,000

รวมงบดําเนินงาน 455,900.00 874,000.00 469,200.00 1,120,000.00 1,120,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 110,000.00 110,000.00 110,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางในงาน 
"พระนครคีรี-เมืองเพชร" อําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 110,000.00 110,000.00 110,000.00 50,000.00 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 110,000.00 110,000.00 110,000.00 50,000.00 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 565,900.00 984,000.00 579,200.00 1,170,000.00 1,170,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,548,056.33 8,450,699.07 3,881,303.97 5,406,000.00 4,380,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 6,577,626.04 6,721,600.02 6,869,893.20 7,030,000.00 2.13 % 7,180,000

ค่าชําระดอกเบีย 1,257,431.61 1,104,029.40 942,692.36 774,000.00 -23.13 % 595,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 595,716.00 804,027.00 801,328.00 840,000.00 6.43 % 894,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 7,710,000.00 7,030,000.00 7,269,000.00 7,950,000.00 -2.44 % 7,756,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส
ถานธนานุบาล 0.00 369,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 34,061,300.00 38,062,800.00 10.4 % 42,023,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 4,863,200.00 6,144,000.00 19.08 % 7,316,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 252,500.00 342,000.00 352,500.00 480,000.00 -12.5 % 420,000

สํารองจ่าย 303,047.30 0.00 351,269.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 414,028.84 1,248,650.40 1,230,405.84 1,298,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 1,692,319.50 2,391,190.00 2,520,000.00 2,596,000.00 -5.66 % 2,449,190

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 8,430.00 68,400.00 68,400.00 69,000.00 0 % 69,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 899,783.00 373,036.00 453,010.00 763,000.00 -100 % 0

รวมงบกลาง 19,710,882.29 20,451,932.82 59,782,998.40 67,066,800.00 70,972,190

รวมงบกลาง 19,710,882.29 20,451,932.82 59,782,998.40 67,066,800.00 70,972,190

รวมงบกลาง 19,710,882.29 20,451,932.82 59,782,998.40 67,066,800.00 70,972,190

รวมแผนงานงบกลาง 19,710,882.29 20,451,932.82 59,782,998.40 67,066,800.00 70,972,190

รวมทุกแผนงาน 96,375,079.07 148,581,182.84 190,544,920.68 215,314,100.00 206,732,990
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 206,732,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,698,000 บาท
งบบุคลากร รวม 10,750,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,428,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,134,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่ นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,430,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ สมาชิกสภา
เทศบาล ประกอบด้วยประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภา
เทศบาล 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,322,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,805,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 473,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป และหัว
หน้าฝ่ายปกครอง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง ฯ (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 5,839,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิน ดังนี
  - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิน เพือจ่ายเป็นเงิน
สมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซึงทําหน้าทีสอบสวนข้าราชการส่วน
ท้องถิน ผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 
  - ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลไห้ได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ
  - ค่ารางวัลกรรมการและเจ้าหน้าทีสอบแข่งขัน เพือจ่ายเป็นรางวัลให้ผู้ที
ได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าทีในการสอบแข่งขัน หรือสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ทีกระทรวงการคลัง
กําหนด
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 29,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
ตามระเบียบ ฯ (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 3,070,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  และ
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี
            (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 300,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปีที
ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศ
ให้ (125,473,086.31 x 1.0%) จํานวน 1,254,730.86 บาท (สํานัก
ปลัด)
            (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ จํานวน 50,000 บาท
            สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 250,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร
ของเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทาง
ราชการ , ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ
 ทีทําประโยชน์ ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ หรือวันสําคัญต่าง ๆ
 ของเทศบาล หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถหน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิน(สํานักปลัด)
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โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตําบลท่ายาง จํานวน 1,000,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา
เทศบาล และผู้บริหารท้องถินตามทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ตามความเหมาะสม
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 เรืองการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 22 ลําดับที 1

โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที 9 จํานวน 100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าจัด
ตกแต่งสถานที ค่าจ้างมหรสพ ค่าเครืองราชพิธี ค่าจัตตุปัจจัยและเครือง
ไทยธรรม ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 145 ลําดับที 4

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที 10 จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดงานเฉลิมฉลอง เนืองในโอกาสคล้ายวันพระ
ราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
ร รัชกาลที 10 เป็นค่าจัตตุปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์และค่าเครือง
ไทยธรรม ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครือง
ราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการประกวด ค่าอาหารและนําดืม ค่าตกแต่งเวทีและสถานที ค่าจ้าง
มหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 145 ลําดับที 3

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ (ในรัชกาลที 9)

จํานวน 10,000 บาท

           เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที 9 เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพ ค่าจัตตุปัจจัยถวายพระภิกษุ
สงฆ์และค่าเครืองไทยธรรม ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะ
บูชา และเครืองราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร และ นําดืม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 144 ลําดับที 1
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โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรม
รูปฯ ค่าเครืองไทยธรรม และจัตตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ในวันปิยมหา
ราช 23 ตุลาคม รวมทังค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ (สํานักปลัด) 
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 144 ลําดับที 2

โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าทําบุญเลียงพระ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล (สํานักปลัด)
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 10 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม และรายจ่าย
อืนๆ ในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 217 ลําดับที 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ค่า
ต่อ Licence Filewall USG310 UTM ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าซือฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคาร สํานักงาน โรง
พัสดุ และอืน ๆ ทีอยู่ในความควบคุมดูแลของสํานักปลัดเทศบาล (สํานัก
ปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ทีใช้ในการ
ติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร
ทีใช้ในราชการ (สํานักปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าต่อ Leased Line Internet ราย
ปี และ ค่าMaintenance ระบบ Network ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 57 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สํานักปลัด)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,908,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,668,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,668,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,681,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 153,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 692,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองวิชาการ
และแผนงาน จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินอืนๆ จํานวน 54,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่นิติกร ตามประกาศฯ กําหนดตําแหน่ง
และเงินเพิม สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (กองวิชาการ
และแผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 1,795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองวิชาการและ
แผนงาน)
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ค่าใช้สอย รวม 1,395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตาม
ระเบียบ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
โฆษณาและเผยแพร่เพือเป็นรายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวสารของเทศบาลตําบลท่ายางทางสือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผลิตสือวีดี
ทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ เป็นต้น ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจัดทํารายงานกิจการประจําปี เอกสารเผยแพร่แผน
การดําเนินงานเทศบาลในรูปปฏิทิน ค่าจัดทําวารสารเทศบาล หนังสือพิมพ์
เทศบาล ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่าง
ใด อย่างหนึง ทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
            เพีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลท่ายาง เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้ในโครงการ โดยถัวเฉลียได้ตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กอง
วิชาการและแผนงาน)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 212 ลําดับที 5

โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 65,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีใช้ในโครงการ โดยถัวเฉลียได้ตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการ
และแผนงาน)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 22 ลําดับที 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ดอกลําโพง สายไฟสําหรับเสียงตาม
สาย ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อืนๆ เกียวข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและ
แผนงาน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ฯลฯ (กองวิชาการและ
แผนงาน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซี
ดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในระบบเสียงไร้สายของ
เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต (Internet) และค่าสือสารอืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)
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งบลงทุน รวม 445,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 18,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 1
 เครือง เป็นลักษณะแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองวิชาการและแผนงาน)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 57 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองขยายเสียง สําหรับระบบงานเสียงตามสาย จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 2 เครือง สําหรับ
ระบบงานเสียงตามสาย ราคาเครืองละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดัง
นี
            - เป็นเครืองขยายเสียงแบบมอสเฟท มีพัดลมในตัว 
            - มีขนาดกําลังขยายไม่ตํากว่า 1,000 วัตต์
            - มีช่องต่อ MIC และ AUX  
            - มีช่องเสียบ USB / SD CARD
            - มี วิทยุ AM/FM
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 57 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการ
และแผนงาน)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 357,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว ม.8 ต.ท่ายาง จํานวน 106,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 1,500
 เมตร พร้อมชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 4 ตัว รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลข
ที วช 1/2562 (กองวิชาการและแผนงาน)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 88 ลําดับที 2
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนเขือนเพชร ม.6 ต.ท่าคอย จํานวน 56,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 300
 เมตร ประกอบด้วย 
             - เครืองขยายเสียงแบบมอสเฟท ขนาดไม่ตํากว่า 1,000
 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
             - ชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 1 ตัว
             - ชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 1 ตัว 
             รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลขที วช
 2/2562 (กองวิชาการและแผนงาน)"
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 21 ลําดับที 4

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านฝังคลอง ม.8 ต.ท่าคอย จํานวน 45,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 550
 เมตร พร้อมชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 3 ตัว รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลข
ที วช 3/2562 (กองวิชาการและแผนงาน)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 21 ลําดับที 5

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนสาย 1 ม.9 ต.ท่าคอย จํานวน 140,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 1,400
 เมตร ประกอบด้วย 
             - เครืองขยายเสียงแบบมอสเฟท ขนาดไม่ตํากว่า 1,000
 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
             - ชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 1 ตัว
             - ชุดลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว พร้อมลายแมค
ชิง จํานวน 6 ตัว 
             รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลขที วช
 4/2562 (กองวิชาการและแผนงาน)"
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 22 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 9,390,000 บาท
งบบุคลากร รวม 6,938,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,938,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,954,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองคลัง จํานวน 14 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 207,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองคลัง หัว
หน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หัว
หน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่
เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 258,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ ลูกจ้างประจําของกองคลัง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,408,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกอง
คลัง จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานกอง
คลัง จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้
กําหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามทีกระทรวงการคลัง
กําหนด (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 97,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ
 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
คลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
            เพีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัล ทีจ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 715,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 160,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการของเทศบาล (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 9,945,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,245,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,245,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 927,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 493,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,590,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 26 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 235,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 26 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,085,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,245,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,050,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัด)
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โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท

           เพือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟป่า (สํานักปลัด)
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 12 ลําดับที 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

จํานวน 65,000 บาท

            เพือร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เพชรบุรี (ศพส.จ.เพชรบุรี) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้
ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 เรืองมาตรการ
เร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
            เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558 เรืองการดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 147 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซี
ดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูปสี หรือขาวดํา ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. สังกัด
ศูนย์เทศบาลฯ เช่น เสือดับเพลิง หมวก และรองเท้า ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 350,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าผงเคมีดับเพลิง นํายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับ
เพลิง สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดนําดับเพลิง ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบล
ท่ายาง (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 615,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 515,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเลือยยนต์ จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์การเกษตร จํานวน 1 เครือง เป็น
เครืองยนต์แบบเบนซิน มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 แรงม้า พร้อมใบเลือย
ขนาด 11.5 นิว (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนัน
จึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 115 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท
           รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สํานักปลัด)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 8,770,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,154,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,154,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,621,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองการศึกษา จํานวน 5 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 13 อัตรา และครูผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 171,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 อัตรา ทีผ่านการประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนด โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,223,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปของกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา และผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 4 อัตราโดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองการ
ศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
การศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองเสียง ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก
ในเขตเทศบาล เช่น เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดงาน ถัวเฉลีย
จ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 62 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 308,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี สารเคมีต่างๆ สาร
ส้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การบํารุงดูแลรักษา และเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครืองแต่ง
กายชุดฝึกต่าง ๆ หรือเครืองแต่งกายชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ฯ
ลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที
ใช้ในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 28,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500 บาท เป็นเก้าอีขาเหล็ก มีท้าวแขน สามารถปรับประดับ
ได้ (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็นต้อง
จัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 59 ลําดับที 2

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,800 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว มีขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 59 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 673,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 673,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการค่ายพุทธบุตร จํานวน 83,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร ให้แก่โรงเรียน
บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 232 ลําดับที 5

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ให้
แก่ โรงเรียนท่ายางวิทยา (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 233 ลําดับที 7

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ให้แก่โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที 103 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 29 ลําดับที 5

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ให้
แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 233 ลําดับที 8

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษเพือการสือสาร ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 29 ลําดับที 4

โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน
สากล - อาเซียน ให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 231 ลําดับที 2
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โครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน ให้
แก่ โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 2

โครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่สากล จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่
สากล ให้แก่โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 3

โครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่สากล ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพือการสือสารสู่
สากล ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทาน
สงเคราะห์) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 28 ลําดับที 1

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,968,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,367,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,522,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,550,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
การศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 149 ลําดับที 1
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โครงการแปรงฟันหลังอาหาร จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุในการสอนเด็กนักเรียนชันเด็ก
เล็ก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแปรงสีฟัน และรายจ่ายอืน ๆ ในกิจกรรมของ
โครงการถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 155 ลําดับที 10

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร สมุดตรวจ
สุขภาพประจําตัวเด็กและรายจ่ายอืน ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉลีย
จ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 150 ลําดับที 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,737,000 บาท
           (1.1) เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ ประมาณ 354 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 245 วัน เป็นเงินทังสิน 1,735,000 บาท
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 154 ลําดับที 9
           (1.2) เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ ประมาณ 354 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี เป็นเงินทังสิน 602,000 บาท 
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 155 ลําดับที 13
           (1.3) เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 ศูนย์ ประมาณ 354 คน อัตราคน
ละ 1,130 บาท/ปี เป็นเงินทังสิน 400,000 บาท ประกอบด้วย ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 15 ลําดับที 7

โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการประชุม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 150 ลําดับที 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 5,550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิงพิมพ์ทีได้จาก
การซือหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 180,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ทีนอนเด็กเล็ก ผ้ากันเปือนเด็กเล็ก และถังต้มนําไฟฟ้า ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,130,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน จํานวน 10 โรงเรียน ประมาณ 2,323 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 7 ศูนย์ ประมาณ 354 คน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรืออุปกรณ์ประกอบทีใช้
ในการเล่นกีฬาต่างๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาทิเช่น หุ่น แบบ
จําลองภูมิประเทศ สือการเรียนการสอนพลาสติก ไม้ กระดาษ เบาะ
ยืดหยุ่น ชุดพละศึกษา ฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่ายาง (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ท่ายาง (กองการศึกษา)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ทีใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 309,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 13,600 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ยาง จํานวน 6 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย จํานวน 2 ตัว รวม
ทังสิน จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็นเก้าอีขาพลาสติก มีท้าว
แขน สามารถปรับประดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 59 ลําดับที 3

ค่าจัดซือชุดรับแขก จํานวน 11,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขกจํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี
            - โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
            - เก้าอียาว จํานวน 1 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1.65 เมตร
            - เก้าอีสัน จํานวน 2 ตัว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 59 ลําดับที 4

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,700 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
คอย จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,850 บาท มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กอง
การศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 60 ลําดับที 5
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ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีรับประทานอาหาร จํานวน 35,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีรับประทานอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย จํานวน 4 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ท่ากระเทียม จํานวน 6 ชุด รวมทังสิน จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 3,500
 บาท โดยแต่ละชุดโต๊ะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี 2 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กอง
การศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 60 ลําดับที 6

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม จํานวน 96,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติด
ตัง จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
            - มีเครืองบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
            - กล้อง CCTV จํานวน 8 ตัว
            - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - จอแสดงภาพ จํานวน 1 เครือง
            - ปลักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 60 ลําดับที 7

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 9,292,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,292,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 9,292,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียน
ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 10
 โรงเรียน ประมาณ 2,323 คน เป็นเงิน 9,292,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 234 ลําดับที 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 5,421,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,223,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,223,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,285,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 8 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 237,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ และพยาบาล
วิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

เงินอืนๆ จํานวน 36,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,143,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 193,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ รวมทังจ่าย เป็นค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา สําหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ และด้านอืนๆ ทีเกียวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษ
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อืน ๆ ทีช่วยปฎิบัติงานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
            เพีอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครืองสําอาง และยา) จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตัวอย่างเครืองสําอาง ยา นํายาในการตรวจ
สอบ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการตรวจสอบสารปนเปือนและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 173 ลําดับที 9

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณ
สุขฯ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 172 ลําดับที 8

โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big Cleaning Day จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารแก่
ชุมชน หน่วยงานทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที ค่าเงินรางวัลสําหรับการ
ประกวดแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 204 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:44:44 หน้า : 27/57



โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่นําเพชรบุรี จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานทีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครือง
ดืม เงินรางวัลสําหรับการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 203 ลําดับที 1

โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณ
สุขฯ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 205 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี สารเคมีต่างๆ กรดเกลือ โซดาแอ
ช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกณ์ทีใช้ในการบํารุงดูแลรักษาเวชภัณฑ์
ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา ผ้าหรือพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซี
ดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าซือฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 7,600 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,900
 บาท เป็นเก้าอีขาพลาสติก มีพนักพิงสูง มีท้าวแขน สามารถปรับระดับ
ได้ (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 3

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 1

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว โดยมี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (เป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคา
ท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1
 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม  เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณ
สุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 4,695,100 บาท
งบบุคลากร รวม 294,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 294,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 3,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิน แก่นาย
แพทย์ หรือเจ้าหน้าทีสาธารณสุข พยาบาล ฯลฯ ทีช่วยปฏิบัติงาน
เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมทังจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สําหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ และด้านอืนๆ ทีเกียวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษ
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน
อืนๆ ทีช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,475,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 16 ลําดับที 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่า ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทีใช้ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปากหรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้
เข่า(รองเท้าบู๊ต) หรือเสือกันฝน เครืองแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรทีปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 18 ลําดับที 4

โครงการทําหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําหมันสุนัขและแมว และเป็นค่า
ตอบแทนสัตวแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทีใช้ในโครงการ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 168 ลําดับที 4

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 170 ลําดับที 6

โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ทีเป็นพาหะนําโรคในตลาดสด จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากําจัดแมลงและสัตว์ทีเป็น
พาหะนําโรคของสู่คน และซือเคมีภัณฑ์สําหรับกําจัดแมลงสาบ สัตว์ ทีเป็น
พาหะนําโรคมาสู่คน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 167 ลําดับที 2
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โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานสําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาเช่ายาน
พาหนะ ค่าของขวัญ ของทีระลึก ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 169 ลําดับที 5

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 166 ลําดับที 1

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเสียง จํานวน 45,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 168 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี (Healthy Baby) จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีใช้ในโครงการ โดยถัวเฉลียได้
ตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 17 ลําดับที 3

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลสํารวจจํานวนสุนัขใน
เขตเทศบาลตําบลท่ายาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 16 ลําดับที 2
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โครงการให้ความรู้เรืองเพศศึกษาและเอดส์ จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 173 ลําดับที 10

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประเมินสภาวะเสียงของโรคทีเกิด
จากการทํางาน

จํานวน 60,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาอาหารและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในโครงการ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 90 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 900,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี สารเคมีต่างๆ สาร
ส้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การบํารุงดูแลรักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์ม สไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซี
ดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ถุง
มือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบล
ท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่านําประปาซึงใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 133,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส จํานวน 7,600 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส จํานวน 4 ตัว ราคาตัว
ละ 1,900 บาท มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนัน
จึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 5

ค่าจัดซือถังนํา จํานวน 19,600 บาท
            เพือจัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 ถัง ราคาถัง
ละ 9,800 บาท มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 114 ลําดับที 2

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะดังนี
            - ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
            - ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
            - กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
            ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 114 ลําดับที 1
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ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท
            เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
            - สามารถสูบนําได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตรต่อนาที
            - เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
            - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิว
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 114 ลําดับที 2

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ มีขนาด 7 คิวบิกฟุต ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 62 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณ
สุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,087,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,087,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทํางาน จํานวน 45,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค กลุ่มวัยทํางานให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 25 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ จํานวน 25,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 27 ลําดับที 3
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เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขแก่
ชุมชน

จํานวน 740,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน จํานวน 37 ชุมชนๆละ 20,000
 บาท เพือดําเนินโครงการ ดังนี
            1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
            2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
            3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยโรคมะเร็ง
เต้านม
            โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีชุมชนทังสิน จํานวน 37 ชุมชน (37
 ชุมชน x 20,000 บาท) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 26 ลําดับที 2

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล จํานวน 277,500 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 37 ชุมชน เพือเป็นค่าดําเนินงานของ อ
สม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน/ชุมชนละ 7,500 บาท และให้ อสม.ดําเนินการ
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
เรืองต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีชุมชนทังสิน จํานวน 37
 ชุมชน (37 ชุมชน x 7,500 บาท) (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 230 ลําดับที 18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 5,615,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,743,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,743,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,813,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 153,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าใช้สอย รวม 2,220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืน ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน จํานวน 350,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสําหรับชุมชน ค่าตอบ
แทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของขวัญ เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์
กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองสวัสดิการ
สังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 175 ลําดับที 2

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าฝึกอบรมประชุมชีแจงผู้นํา
ชุมชน ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุทีใช้ในการ
ประชุม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 177 ลําดับที 7
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 600,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดขบวนแห่ ค่ามหรสพ
ต่างๆ และเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพืนเมือง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
จัดงานโดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง (กองสวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 176 ลําดับที 4

โครงการชุมชนน่าอยู่ จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในโครงการ ค่าสนับสนุน
ทําอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ทําความ
สะอาด ค่าเช่าเครืองเสียง แสงสว่างค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น (กองสวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 178 ลําดับที 9

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่า
เช่าเครืองเสียง แสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองสวัสดิการ
สังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 175 ลําดับที 1

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสถานที ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาเช่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าเครืองเสียง แสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กอง
สวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 13 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
            เพือให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น การฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ทีพึง
           เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 86 ลําดับที 1
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โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จํานวน 170,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสถานที ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่าเครืองเสียง แสง
สว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 180 ลําดับที 12

โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 120,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสถานที ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ค่าเช่า
เครืองเสียง แสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 186 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 180,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คลิบบัตร พลาสติกใส่
บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,834,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,889,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,889,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,155,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองช่าง จํานวน 9 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 171,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองช่าง หัว
หน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ ลูกจ้างประจําของกองช่าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 311,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 927,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที
ต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
ช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสี หรือขาวดํา ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ทีใช้ในการ
ติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 18,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

งบรายจ่ายอืน รวม 3,000,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 3,000,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 3,000,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จัดทําแผนทีด้านการใช้ประโยชน์
ทีดิน อาคาร เขตการปกครองเส้นทางคมนาคม วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
คมนาคม ฯลฯ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 15,996,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,445,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,445,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 565,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ ลูกจ้างประจําของกองช่าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,763,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกอง
ช่าง จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 8,585,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 3,600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืน ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,600,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 4,555,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,300,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟ สวิตช์ไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่อ
ระบายนํา และวัสดุในการซ่อมแซมถนน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายป็นค่าเครืองแบบ เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างกองช่าง เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของไฟทางสาธารณะภายในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 4,966,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,766,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. ชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา ม.5 ต.ท่า
ยาง

จํานวน 1,351,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล. กว้าง 1.50
 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาวรวม 1,275.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง ที กช 23/2562 (กองช่าง)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 19 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี ม.5 ต.ท่ายาง จํานวน 861,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,460.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่ายาง ที กช 19/2562 (กองช่าง)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 79 ลําดับที 4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง จํานวน 566,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 920.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่ายาง ที กช 20/2562 (กองช่าง)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 80 ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองแจง ม.9 ต.ท่ายาง จํานวน 734,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่ายาง ที กช 21/2562 (กองช่าง)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 80 ลําดับที 6
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสาย 1 ม.9 ต.ท่าคอย จํานวน 854,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00-4.00
 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,435.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ท่ายาง ที กช 22/2562 (กองช่าง)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 9 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 1,939,000 บาท
งบบุคลากร รวม 934,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 862,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกอง
ช่าง จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที
ต้องจ่ายให้หน่วยงานอืน ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ดิน และวัสดุในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์งานสวนสาธารณะฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือการเกษตร พันธุ์ไม้ สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สาย
ยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายป็นค่าเครืองแบบ เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างกองช่าง ได้แก่ เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท
 ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 18,366,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,271,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,271,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 471,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ให้แก่ ลูกจ้างประจํากองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,328,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม จํานวน 36 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 472,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม จํานวน 36 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 12,055,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 6,810,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 6,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที
ต้องจ่ายให้หน่วยงานอืน ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
           (กองสาธารณสุขฯ จํานวน 5,700,000)
           (กองช่าง จํานวน 300,000 บาท)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําจุลินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กากนําตาล ถังกลม
พร้อมฝาปิดแบบมีล็อค ขนาด 120 ลิตร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องใน
โครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 87 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 5,055,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ถังรองรับขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่างๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 130,000 บาท
            เพือจ่ายป็นค่าเครืองแบบ เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ลูกจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ได้แก่ เสือ กางเกง รองเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าซือฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ภายในโรงจอดรถบรรทุกขยะ
ของเทศบาลตําบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในโรงจอดรถบรรทุกขยะของ
เทศบาลตําบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 1,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณ
สุขฯ)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 740,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 740,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)
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งานบําบัดนําเสีย รวม 833,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที
ต้องจ่ายให้หน่วยงานอืน ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อระบายนําและ
อุปกรณ์ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด และวัสดุในการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายนํา ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและ
ยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายป็นค่าเครืองแบบ เครืองแต่งกายทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างกองช่าง ได้แก่ เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท
 ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 103,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,900 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือปัมนําไดโว่ดูดโคลน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําไดโว่ดูดโคลน จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
            - มีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
            - มีท่อส่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว
            - มีขนาดกําลังไฟไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองช่าง)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 267 ลําดับที 27

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองยนต์ปันไฟ จํานวน 43,900 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองยนต์ปันไฟ จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
            - มีขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า
            - สามารถส่งกระแสไฟออกได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์
            - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 400 ซีซี
            - สามารถเปิดเครืองยนต์ด้วยกุญแจ
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนันจึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (กองช่าง)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 266 ลําดับที 24

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
             เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,010,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสาร
หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ทีต้องจ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคล
ภายนอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้
ตามความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
การศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าที
พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องในกิจกรรมของโครงการ โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 62 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 300,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับใช้ในกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้
ตัดสิน ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่ง
ขัน ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่าย
จริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 160 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการ
ศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี สารเคมีต่าง ๆ สาร
ส้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การบํารุงดูแลรักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก  สายยาง  กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที
ใช้ในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้สนามกีฬาของ
เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสนามกีฬา และสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม 
และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นสําหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
กิจกรรมของโครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 11 ลําดับที 1

โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่งซุ้ม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการจัดนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 85 ลําดับที 1
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดกระทง ค่ามหรสพ และ
การแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าตกแต่งสถานที เวที เงินรางวัล ของรางวัล ค่า
เช่าเครืองเสียงและแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น โดยถัวเฉลียจ่าย
ตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 164 ลําดับที 23

โครงการจัดงานวันปีใหม่ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเครืองไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง จัดตกแต่งสถาน
ที เวที ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 162 ลําดับที 16

โครงการท่ายางดีจัง จํานวน 450,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งประดับสถานที ค่ามหรสพ การ
แสดง พลุ ดอกไม้ ไฟ เวที ของขวัญ ค่าเช่าเครืองเสียงและแสงสว่าง ค่า
ของทีระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 63 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในโครงการ ค่าจ้างทํา
อาหาร อาหารว่าง และเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียงและแสงสว่าง ค่าของ
ขวัญ ของทีระลึก ค่าพิธีเปิด - ปิด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดยถัวเฉลีย
จ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 1 หน้าที 11 ลําดับที 1

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตักบาตรเนืองในวันสําคัญ จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเครืองไทยทานพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครือง
ดืม ข้าวสารอาหารแห้ง ค่าต้นเทียน และตกแต่งต้นเทียน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการจัดงาน โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 162 ลําดับที 18
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โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในโครงการ ค่าจ้างทํา
อาหารอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียงและแสงสว่าง ค่าของ
ขวัญ ของทีระลึก ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น โดยถัวเฉลีย
จ่ายตามทีจ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 163 ลําดับที 19

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางในงาน 
"พระนครคีรี-เมืองเพชร" อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน 50,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถินอําเภอท่ายางในงาน "พระนคร
คีรี-เมืองเพชร" อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ทีทําการปกครอง
อําเภอท่ายาง (กองการศึกษา)
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 237 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 70,972,190 บาท
งบกลาง รวม 70,972,190 บาท
งบกลาง รวม 70,972,190 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,180,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นให้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน ซึงกู้มาดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากระจิว ตามสัญญาเลขที 1/2551 ลงวัน
ที 3 มกราคม 2551 งวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจ่ายชําระ
หนีเงินต้นให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึงกู้มาดําเนิน
การก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง ตามสัญญาเลข
ที 661/72/2552 ลงวันที 10 สิงหาคม 2552 งวดประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 (สํานักปลัด)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 595,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียให้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนาเมือง
ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน ซึงกู้มาดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากระจิว ตามสัญญาเลขที 1/2551 ลงวัน
ที 3 มกราคม 2551 งวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจ่ายชําระ
ดอกเบียให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึงกู้มาดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง ตามสัญญาเลข
ที 661/72/2552 ลงวันที 10 สิงหาคม 2552 งวดประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 894,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริมดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ
.2541 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดัง
กล่าว ประกอบกับสําเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที พบ 0023.2/1342 ลง
วันที 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะต้องตังจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2562
            ในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการตังจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างไว้ จํานวน 17,871,000 บาท จึงประมาณการตังจ่ายเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคม เป็นเงิน 894,000 บาท (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 7,756,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา (สํานักปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 42,023,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง จํานวน 5,302 ราย (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 143 ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,316,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง จํานวน 762 ราย (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 143 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 420,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง จํานวน 70 ราย (สํานักปลัด)
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 143 ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
            เพือจ่ายในกรณีมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 19 (สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร จํานวน 1,000,000 บาท
            เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในกิจการจราจรของ
ตํารวจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที 4
 ตุลาคม 2539 โดยตังจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ.2532 ซึงได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2560 และเงินรายได้สมทบจากเทศบาล เป็นเกณฑ์เพือดําเนินการจัด
ซือจัดจ้างตามรายการต่อไปนี
  - เครืองหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ทีใช้ในการควบคุมการ
จราจร
  - แผงเหล็กกันการจราจร
  - ป้ายเครืองหมายจราจร
  - สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดํา)
  - ทินเนอร์สําหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
  - ไม้อัดสําหรับเขียนป้ายต่าง ๆ 
  - แปรงทาสี
  - เสาเหล็กชนิดกลมสําหรับปักป้ายจราจร
  - เครืองใช้และอุปกรณ์ในการดําเนินงานเกียวกับการป้องกันอุบัติภัยบน
ท้องถนน
  - กรวยยาง 
  - อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจราจรซึงประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง
  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 210,000 บาท
            เพือเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 16
 แห่งข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ซึงแก้ไขข้อ
ความตามการแก้ไขข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
.2543 กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา ยก
เว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลท่ายางคํานวณตังงบประมาณค่าบํารุง
สันนิบาตเทศบาล ฯ ไว้ ดังนี
            รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 = 125,473,086.31
 บาท คํานวณตังงบประมาณจ่ายบํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อย
กว่า 209,540 บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาล ซึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือ
ลูกจ้างประจําทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0312/ว 1095 ลงวัน
ที 27 กันยายน 2525 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,449,190 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ฉบับ
ที 7 พ.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ
.2542) โดยให้ตังจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีนัน ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินอุด
หนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินทีได้รับยกเว้นดัง
กล่าว จํานวน 122,459,500 บาท (สํานักปลัด)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 69,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้อง
ถิน(ช.ค.บ.) จํานวน 3 ราย โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2522 ข้อ 7 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เบิกจ่ายเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิน (ช.ค.บ.) จากงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยไม่ให้นําเงินช่วย ค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินทีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินต้องนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 7,756,000

ค่าชําระดอกเบีย 595,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในกิจการ
จราจร 1,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 210,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 420,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 894,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 42,023,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,449,190

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 7,316,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 69,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,430,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,134,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 7,756,000

ค่าชําระดอกเบีย 595,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในกิจการ
จราจร 1,000,000

ค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 210,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 420,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,180,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 894,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 42,023,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,449,190

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 7,316,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 69,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,430,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,134,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 7,264,000 710,000 871,000 1,223,000 3,590,000 2,868,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 683,000 67,000 88,000 55,000 235,000 217,000

เงินเดือนพนักงาน 3,155,000 1,813,000 3,285,000 5,621,000 927,000 12,440,000

เงินอืนๆ 36,000 54,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,266,000 493,000 516,000

เงินประจําตําแหน่ง 171,000 153,000 237,000 171,000 833,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 48,000 4,000 21,000 17,000 29,000 167,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 100,000

ค่าเช่าบ้าน 168,000 48,000 162,000 42,000 36,000 149,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 210,000 30,000 50,000 3,000 40,000 230,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,000,000 8,530,000 250,000 300,000 1,575,000 1,050,000 2,350,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ

20,000 150,000 30,000 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ

80,000 50,000 130,000

โครงการขับเคลือน
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชุมชน 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 16,526,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,345,000

เงินเดือนพนักงาน 27,241,000

เงินอืนๆ 90,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,275,000

เงินประจําตําแหน่ง 1,565,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 286,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

110,000

ค่าเช่าบ้าน 605,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 613,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 15,055,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ

450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ

260,000

โครงการขับเคลือน
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

30,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชุมชน 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิง
แวดล้อม และการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด

100,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค (เครืองสําอาง 
และยา)

15,000

โครงการจัดการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี
ตําบลท่ายาง

1,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
ของดีท่ายาง 100,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 600,000

โครงการจัดงานรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
รัชกาลที 9

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10

250,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ (ใน
รัชกาลที 9)

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
สานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์เพืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิง
แวดล้อม และการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติด

100,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค (เครืองสําอาง 
และยา)

15,000

โครงการจัดการเลือก
ตังสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี
ตําบลท่ายาง

1,000,000

โครงการจัดกิจกรรม
ของดีท่ายาง 100,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 600,000

โครงการจัดงานรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
รัชกาลที 9

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที 10

250,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ (ใน
รัชกาลที 9)

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
สานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ 40,000

โครงการจัดทํา
จุลินทรีย์ชีวภาพ 10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง

100,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ

50,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

300,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 150,000

โครงการท่ายางดีจัง 450,000

โครงการทําหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

100,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 150,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 500,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายเทศบาลตําบลท่า
ยาง

65,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมบําบัด
ฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมแมลงและสัตว์
ทีเป็นพาหะนําโรคใน
ตลาดสด

80,000

โครงการแปรงฟันหลัง
อาหาร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ 40,000

โครงการจัดทํา
จุลินทรีย์ชีวภาพ 10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง

100,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ

50,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

300,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 150,000

โครงการท่ายางดีจัง 450,000

โครงการทําหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

100,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 150,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 500,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายเทศบาลตําบลท่า
ยาง

65,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมบําบัด
ฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมแมลงและสัตว์
ทีเป็นพาหะนําโรคใน
ตลาดสด

80,000

โครงการแปรงฟันหลัง
อาหาร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ภาคฤดู
ร้อน

100,000

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส 
และพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยกลุ่มด้านส่ง
เสริมสุขภาพ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยกลุ่มผู้ประกอบ
การค้าอาหาร

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยอบรมกลุ่มเสียง

45,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

100,000

โครงการรวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 300,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
เทศบาล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ภาคฤดู
ร้อน

100,000

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส 
และพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในชุมชน

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยกลุ่มด้านส่ง
เสริมสุขภาพ

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยกลุ่มผู้ประกอบ
การค้าอาหาร

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยอบรมกลุ่มเสียง

45,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

100,000

โครงการรวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 300,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง

100,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในเขต
เทศบาล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่ายาง

20,000

โครงการส่งเสริมหนู
น้อยสุขภาพดี 
(Healthy Baby)

50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,737,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 170,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

10,000

โครงการสืบ
สานอนุรักษ์แม่นํา
เพชรบุรี

150,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
จัดการสิงแวดล้อม

100,000

โครงการแห่เทียน
พรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนืองในวันสําคัญ

80,000

โครงการให้ความรู้
เรืองเพศศึกษาและ
เอดส์

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
ประชุมผู้ปกครองนัก
เรียน

20,000

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  09:45:30 หน้า : 11/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่ายาง

20,000

โครงการส่งเสริมหนู
น้อยสุขภาพดี 
(Healthy Baby)

50,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,737,000

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 170,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

10,000

โครงการสืบ
สานอนุรักษ์แม่นํา
เพชรบุรี

150,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
จัดการสิงแวดล้อม

100,000

โครงการแห่เทียน
พรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนืองในวันสําคัญ

80,000

โครงการให้ความรู้
เรืองเพศศึกษาและ
เอดส์

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
ประชุมผู้ปกครองนัก
เรียน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ 
และประเมินสภาวะ
เสียงของโรคทีเกิดจาก
การทํางาน

60,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 2,700,000 60,000 285,000 220,000 800,000 900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 170,000 30,000 3,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,110,000 30,000 60,000 20,000 150,000 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 80,000 40,000 60,000 100,000 390,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 1,305,000 20,000 10,000 20,000 60,000 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,010,000 60,000 350,000 90,000 500,000 680,000

วัสดุกีฬา 100,000 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 815,000 10,000 20,000 180,000 40,000 155,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 500,000 910,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,130,000

วัสดุการเกษตร 50,000 420,000 5,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 1,720,000 15,000 55,000 30,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 5,000 50,000 20,000 5,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 180,000 50,000 140,000 100,000 580,000

วัสดุอืน 110,000 20,000 60,000 20,000 80,000 10,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ 
และประเมินสภาวะ
เสียงของโรคทีเกิดจาก
การทํางาน

60,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,115,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 303,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,550,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 870,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,555,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 6,690,000

วัสดุกีฬา 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 350,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,270,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 1,430,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,130,000

วัสดุการเกษตร 525,000

วัสดุก่อสร้าง 1,910,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 140,000

วัสดุสํานักงาน 1,170,000

วัสดุอืน 300,000

วัสดุการศึกษา 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 600,000 480,000 250,000 200,000 230,000 1,310,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 16,000 10,000 80,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 7,600 18,600

ค่าจัดซือเครืองเจาะ
กระดาษและเข้าเล่ม 18,000

ค่าจัดซือชุดรับแขก 11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 3,500 7,500

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอีรับประทาน
อาหาร

35,000

ค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส 7,600

ค่าจัดซือถังนํา 19,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง สําหรับระบบงาน
เสียงตามสาย

60,000

ค่าจัดซือเครืองยนต์ปัน
ไฟ 43,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 3,070,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 226,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 26,200

ค่าจัดซือเครืองเจาะ
กระดาษและเข้าเล่ม 18,000

ค่าจัดซือชุดรับแขก 11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 2 
บาน 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อม
เก้าอีรับประทาน
อาหาร

35,000

ค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส 7,600

ค่าจัดซือถังนํา 19,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 9,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย
เสียง สําหรับระบบงาน
เสียงตามสาย

60,000

ค่าจัดซือเครืองยนต์ปัน
ไฟ 43,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
กระเทียม

96,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 548,000 50,000 20,000 500,000 60,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 8,000

ค่าจัดซือปัมนําไดโว่ดูด
โคลน 10,000

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 13,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายชุมชนหัว
ทุ่ง-ทุ่งพร้าว ม.8 ต.ท่า
ยาง

106,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนเขือนเพชร ม.6 
ต.ท่าคอย

56,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ้านฝังคลอง ม
.8 ต.ท่าคอย

45,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนสาย 1 ม.9 ต.ท่า
คอย

140,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่า
กระเทียม

96,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,178,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

ค่าจัดซือเครืองสูบนํา
แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 8,000

ค่าจัดซือปัมนําไดโว่ดูด
โคลน 10,000

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล 13,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการขยายเขต
เสียงตามสายชุมชนหัว
ทุ่ง-ทุ่งพร้าว ม.8 ต.ท่า
ยาง

106,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนเขือนเพชร ม.6 
ต.ท่าคอย

56,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ้านฝังคลอง ม
.8 ต.ท่าคอย

45,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนสาย 1 ม.9 ต.ท่า
คอย

140,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล. ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนา 
ม.5 ต.ท่ายาง

1,351,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านโรง
นอกสามัคคี ม.5 ต.ท่า
ยาง

861,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านหนอง
แขม ม.8 ต.ท่ายาง

566,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านหนอง
แจง ม.9 ต.ท่ายาง

734,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนสาย 1 ม.9 
ต.ท่าคอย

854,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 1,200,000 150,000 150,000 100,000 60,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 3,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขแก่ชุมชน

740,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล

277,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายพุทธบุตร 83,000

โครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถินอําเภอ
ท่ายางในงาน "พระ
นครคีรี-เมืองเพชร" 
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างคู
ระบายนํา คสล. ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนา 
ม.5 ต.ท่ายาง

1,351,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านโรง
นอกสามัคคี ม.5 ต.ท่า
ยาง

861,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านหนอง
แขม ม.8 ต.ท่ายาง

566,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนบ้านหนอง
แจง ม.9 ต.ท่ายาง

734,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ชุมชนสาย 1 ม.9 
ต.ท่าคอย

854,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 1,860,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 3,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขแก่ชุมชน

740,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล

277,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายพุทธบุตร 83,000

โครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถินอําเภอ
ท่ายางในงาน "พระ
นครคีรี-เมืองเพชร" 
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาเซียน 70,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
อังกฤษ

70,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 70,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพือการสือสาร

70,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสู่มาตรฐานสากล - 
อาเซียน

100,000

โครงการภาษาอังกฤษ
พิชิตอาเซียน 70,000

โครงการภาษาอังกฤษ
เพือการสือสารสู่สากล 70,000

โครงการภาษาอังกฤษ
เพือการสือสารสู่สากล 
ปีงบประมาณ 2562

70,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มวัยทํางาน

45,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรค กลุ่มสตรีวัยเจริญ
พันธุ์

25,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 9,292,000

รวม 70,972,190 4,380,000 44,968,900 5,615,000 10,116,800 28,739,100 9,945,000 31,996,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมอาเซียน 70,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
อังกฤษ

70,000

โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 70,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
เพือการสือสาร

70,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสู่มาตรฐานสากล - 
อาเซียน

100,000

โครงการภาษาอังกฤษ
พิชิตอาเซียน 70,000

โครงการภาษาอังกฤษ
เพือการสือสารสู่สากล 70,000

โครงการภาษาอังกฤษ
เพือการสือสารสู่สากล 
ปีงบประมาณ 2562

70,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มวัยทํางาน

45,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรค กลุ่มสตรีวัยเจริญ
พันธุ์

25,000

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 9,292,000

รวม 206,732,990
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายสิงของจากคลังพัสดุ 0.00 0.00 0.00

ค่าเช่ามาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ผลประโยชน์อืน

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ค่าปรับ 0.00 0.00 0.00

ค่าแรง 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ
พาณิชย์

0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 21,347,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 21,347,000 บาท
ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา จํานวน 13,420,000 บาท
            โดยคํานวณจากค่าจําหน่ายนําประปาจากมาตรวัดนําในปีทีผ่านมา

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร จํานวน 3,000 บาท
            โดยคํานวณจากค่าจําหน่ายนําประปาในปีทีผ่านมา

เงินทีงบประมาณทัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 7,756,000 บาท
            โดยประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

ผลประโยชน์อืน รวม 60,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 57,000 บาท
            โดยคํานวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้นํารายใหม่
ค่าปรับ จํานวน 3,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 8,000 บาท
            โดยประมาณการจากปีทีผ่านมา เช่น ผู้ใช้นําขอโอนกรรมสิทธิการ
ใช้นําการย้ายมาตรวัดนํา และคํานวณจากโครงการก่อสร้างประจําปีงบ
ประมาณปี พ.ศ.2561 ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  21,346,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,658,820 บาท
งบกลาง รวม 2,658,820 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,608,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นให้แก่ธนาคารออมสิน ซึงกู้มา
ดําเนินโครงการวางท่อเมนส่งนําประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญา
จ้างเลขที 1/2552 ลงวันที 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท.) จํานวน 271,820 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ฉบับที 7 พ
.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฏกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ.2542) โดยให้ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละสอง ของงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนัน ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร (13,591,000 x 2%) (กอง
การประปา)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 298,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําราย
เดือน จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บําเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 (และ
ทีแก้ไขเพิมเติม) (กองการประปา)

สํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินและจําเป็น หรือรายการอืนทีไม่ได้ตังงบ
ประมาณ เพือการนันไว้ (กองการประปา)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 320,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียให้แก่ธนาคารออมสิน ซึงกู้มาดําเนิน
โครงการวางท่อเมนส่งนําประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลข
ที 1/2552 ลงวันที 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 45,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
เทศบาล ซึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจําทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที 27  กันยายน 2525 (กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 96,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2542
 พระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริมดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ
.2541 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดัง
กล่าว ประกอบกับสําเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที พบ 0023.2/1342 ลง
วันที 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะต้องตังจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2562
            ในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการตังจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างไว้ จํานวน 1,918,000 บาท จึงประมาณการตังจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นเงิน 95,900 บาท (กองการประปา)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 5,669,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,669,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,480,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองการประปา จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองการ
ประปา หัวหน้าฝ่ายผลิต หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจํา ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,193,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจําของกองการประปา จํานวน 5 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,760,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการ
ประปา จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547 เทศบาลฯ เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 พฤษภาคม 2547 (กอง
การประปา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 158,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองการ
ประปา จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ประปา)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 12,524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา , ประกวดราคา , คณะกรรมการตรวจงานจ้าง , ผู้สํารวจระบบ
ประปา และอืนๆ ตามทีได้รับคําสังเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ (กอง
การประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (กองการประปา)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองการประปา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 103,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,600,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอืนตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึงทีเทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการ
ประปา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสังของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ทีใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย บํารุง
รักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืนๆ ของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการ
ประปา)

ค่าวัสดุ รวม 2,552,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
การประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือนํายาล้างมาตรวัดนํา จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพืน นําจืดสําหรับผลิตนําประปา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 450,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการประกอบในการก่อ
สร้างงานต่างๆ เช่น ท่อนํา และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและยาน
พาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการประปา)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,500,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรด
เกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการประปา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ต้นไม้ ฯลฯ
 (กองการประปา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กอง
การประปา)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทหนึง
ประเภทใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย เช่น มิเตอร์นํา – 
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (กองการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,021,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในการผลิตนําประปา (กองการ
ประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ทีใช้ในการ
ติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (กองการประปา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากรที
ใช้ในราชการ (กองการประปา)
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งบลงทุน  เป็นเงิน 494,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,900 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 84,000 บาท
           (1) ค่าจัดซือเครืองวัดความขุ่นนํา จํานวน 80,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความขุ่นนํา จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะดังนี
            - เป็นเครืองมือทีใช้วัดความขุ่นของสารละลาย แบบใช้ในงาน
สนาม
            - สามารถวัดความขุ่นได้ไม่น้อยกว่า 0-1,000 NTU
            - แหล่งกําเหนิดแสงเป็นแบบ Tungten Lamp หรือ Infrared-
emitting Diode หรือ Ling Emitting Diode (LED)
            - เป็นเครืองทีได้มาตรฐาน ISO 7027 , USEPA 180.1 หรือ
มาตรฐานอืนทีเทียบเท่า
            - ใช้ไฟฟ้า 200 โวล์ หรือใช้แบตเตอรีพร้อมหม้อแปลง(Adaper)
            - พร้อมอุปกรณ์ประกอบ"
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัด
ซือตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 58 ลําดับที 3

            (2) ค่าจัดซือเครืองวัดกรด-ด่าง pH Meter จํานวน 4,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดกรด-ด่าง PH Meter จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
            - เป็นเครืองวัดแบบปากกา สามารถเปลียนหัวโพรบได้
            - ตัวเครืองสามารถป้องกันนําได้
            - สามารถวัดค่าได้ระหว่าง pH -2.00 - 16.00 pH
            - สามารถคาริเบรทได้อัตโนมัติ
            - สามารถปิดเครืองได้อัตโนมัติ
            - พร้อมแบตเตอรี ขนาด 1.5 v จํานวน 4 ก้อน
            (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัด
ซือตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 58 ลําดับที 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 37,900 บาท
            (1) ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม (กองการประปา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 58 ลําดับที 1

            (2) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา Network แบบที 1  จํานวน 1 เครือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจ
และสังคม (กองการประปา)
            เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 58 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
            รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการประปา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 273,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค จํานวน 273,000 บาท
            (1) โครงการเปลียนท่อเมนประปา ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา ม.10 ต
.ท่ายาง จํานวน 159,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80.00
 มิลลิเมตร ชัน 8.5 ระยะทาง 615.00 เมตร พร้อมชุดหัวแกะดับ
เพลิง จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายางเลข
ที กป 12/2561 (กองการประปา)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 84 ลําดับที 5

            (2) โครงการเปลียนท่อเมนประปา ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่า
คอย จํานวน 114,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเปลียนท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80.00
 มิลลิเมตร ชัน 8.5 ระยะทาง 400.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลท่ายางเลขที กป 11/2561 (กองการประปา)
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552
            เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ฉบับที 3 หน้าที 10 ลําดับที 1
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  13,458,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 4,200,000 บาท
งบกลาง รวม 4,200,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วง
มา (9,042,136 x 2%) (สถานธนานุบาล)

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 4,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ (สถาน
ธนานุบาล)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,690,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้
ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการฯ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
. ว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง พนักงานสถานธนานุ
บาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2552 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถาน
ธนานุบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,600,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่สถานธนานุบาล ตามตําแหน่งที
สํานักงาน จ.ส.ท. กําหนดไว้และจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
ค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2547 จํานวน 6 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,022,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุ
บาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 150,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 2,000 บาท
            เพือจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย
เหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 250,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติ
หน้าทีแทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพย์รับจํานําประจําปี (สถานธนานุ
บาล)

ค่าอาหาร จํานวน 170,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด
จํานํา (สถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 210,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล 10 % ของค่าจ้างประจํา (สถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนานุบาล)

ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 93,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตังสถานธนานุบาลและค่า
ธรรมเนียมอืนๆ (สถานธนานุบาล)
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน (สถานธนานุบาล)
ค่าวารสาร จํานวน 8,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและสิงตีพิมพ์ต่างๆ (สถานธนานุบาล)
ค่าสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุ
บาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอนา
จักร เช่น ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ให้
กับพนักงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 75,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนของสถาน
ธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 15,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้างตัวอาคารสถานธนา
นุบาล (สถานธนานุบาล)

ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิงพิมพ์ทีได้จาการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
 (สถานธนานุบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าซือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พืน ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเกียวกับงานสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าเชือเพลิง และนํามันหล่อลืน สําหรับกิจการและยาน
พาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สถาน
ธนานุบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลข หรือค่าไปรษณียากร และ
ส่งเอกสารสิงพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
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ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

งบลงทุน  เป็นเงิน 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
      (1) ค่าจัดซือเก้าอีแถวนังมีพนักพิง 4 ทีนัง จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถวนังมีพนักพิง 4 ทีนัง จํานวน 2
 แถว ราคาแถวละ 2,500 บาท มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200
 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 54 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 79
 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (สถานธนานุบาล)
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 269 ลําดับที 6

     (2) ค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูง จํานวน 5,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูง จํานวน 1 ตู้ เป็น
ตู้กระจกบานเลือน โดยมีช่องใส่เอกสาร และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 92
 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 183
 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็น
ต้องจัดซือตามราคาท้องตลาด) (สถานธนานุบาล)
           เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
           เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 269 ลําดับที 6

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 6,100,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 6,100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 100,000 บาท
            เพือจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามทีกําหนดให้ตังในแต่ละ
ปี (สถานธนานุบาล)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,200,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัล ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกียวกับสถาน
ธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,000,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (สถาน
ธนานุบาล)

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,800,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถินให้เทศบาล (สถานธนานุบาล)
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00



งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 15,910,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 9,910,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 900,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 900,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 10,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 9,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 9,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์

รายได้อืน  เป็นเงิน 6,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,800,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
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