
31,737,900 บาท
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญช ี00111) รวม 17,850,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 8,752,920 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) (รหัสบัญช ี521000)                                                    รวม 4,426,920 บาท
     1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหสับญัชี 210100)                                            ตัง้ไว้ 1,133,280 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนของผู้บริหารทอ้งถิน่ ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
     รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหสับญัชี 210200) ตัง้ไว้ 270,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
     เทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหสับญัชี 210300) ตัง้ไว้ 270,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพเิศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
     รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตัง้ไว้ 324,000 บาท
     (รหสับญัชี 210400)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
     นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (รหสับญัชี 210600) ตัง้ไว้ 2,429,640 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือน  ใหแ้ก่  สมาชิกสภาเทศบาล
     ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  1  คน  รองประธานสภาเทศบาล  1  คน  
     และสมาชิกสภาเทศบาล  10  คน  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
     เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี 
     รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
     สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยเงินค่าเบี้ยประชุม
     กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญช ี00110)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



    1.2 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 4,326,000 บาท
     1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 3,051,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลส านักปลัดเทศบาล จ านวน 10 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.2.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 269,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และ
     หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)
 
     1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 393,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 546,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล จ านวน
     4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฯ
     (ส านักปลัด)

     1.2.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 67,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล
     จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 6,451,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 226,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่ อปท. ตัง้ไว้ 20,000 บาท
     (รหสับญัชี 310100)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิติัราชการใหแ้ก่ทอ้งถิน่ ดังนี้
            - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ เพื่อจา่ยเปน็เงิน
              สมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซ่ึงท าหน้าที่สอบสวนข้าราชการส่วน
              ทอ้งถิน่ ผู้กระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
              ว่าด้วยการจา่ยเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ .ศ.2536 



            - ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์
              และวิธีการคัดเลือกบคุคลไหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
            - ค่ารางวัลกรรมการและเจา้หน้าที่สอบแข่งขัน เพื่อจา่ยเปน็รางวัลใหผู้้
              ที่ได้รับการแต่งต้ังเปน็กรรมการ และเจา้หน้าที่ในการสอบแข่งขัน 
              หรือสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
              การคลังก าหนด 
     (ส านักปลัด)

     2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (ส านักปลัด)

     2.1.3 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 36,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (ส านักปลัด)

     2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 120,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (ส านักปลัด)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 2,720,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 560,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร (รหสับญัชี 320200) ตัง้ไว้ 1,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  และค่าเล้ียง
     รับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
     2548 ดังนี้



            (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล จ านวน 950,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าพมิพเ์อกสาร 
     ค่าใช้จา่ยที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จา่ยอืน่  
     ซ่ึงจ าเปน็ต้องจา่ยที่เกีย่วกับการรับรองเพื่อเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล
     หรือคณะบคุคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศึกษาดูงานและ
     เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วมต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  โดยต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน
     ร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปทีี่ล่วงมา  ไม่รวมเงินกู ้ เงินอุดหนุน  เงินจา่ยขาด
     เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทศิให ้(107,753,798.66 x 1.0%) จ านวน 1,077,537.99 
     บาท (ส านักปลัด)

            (2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือ จ านวน 50,000 บาท
     คณะอนุกรรมการ
            ส าหรับจา่ยเปน็ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง
     และค่าบริการอืน่ ๆ  ซ่ึงจ าเปน็ต้องจา่ยที่เกีย่วกับการเล้ียงรับรองในการประชุม
     สภาทอ้งถิน่  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งต้ังตาม
     กฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
     การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
     หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ส านักปลัด)

     2.2.3 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 1,060,000 บาท
    หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 200,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหารของ
     เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาล  ตามค าส่ังของทางราชการ , 
     ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์
     ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้
     หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภยัจากรถหน่วยงานบริหารราชการ
     ส่วนทอ้งถิน่ , ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  
     และนายกเทศมนตรี ฯลฯ (ส านักปลัด)

    (2) โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ จ านวน 250,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งจดังานเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 
     ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปจัจบุนั  “5 ธันวาคม”  เปน็ค่าดอกไม้
     พานพุ่มสักการะ ค่าตกแต่งเวท ีค่าจา้งมหรสพ และการแสดง ค่าเล้ียงอาหาร 
     ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทยีน จดัโต๊ะบชูา และเคร่ืองราชพธิี 
     ค่าสนับสนุนการจดัซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด 
     ค่าอาหารและน้ าด่ืม ค่าจดัท าปาูยประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 18



     (3) โครงการวันเทศบาล จ านวน 50,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าท าบญุเล้ียงพระ หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 20

     (4) โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน จ านวน 40,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายจราจร
     แก่ประชาชน และบริการจดัท าใบอนุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนต์ใหแ้ก่ประชาชน
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 1

     (5) โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรม จ านวน 10,000 บาท
     ราชินีนาถ
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดังานวันเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 
     ของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เปน็ค่าตกแต่งเวท ีค่าจา้งมหรสพ 
     ค่าจตัตุปจัจยัถวายพระภกิษสุงฆ์และค่าเคร่ืองไทยทาน ค่าไฟราวและพลุ 
     ค่าดอกไม้ ธูป เทยีน จดัโต๊ะบชูา และเคร่ืองราชพธิี ค่าสนับสนุนการจดัซุ้ม 
     ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร และ
     น้ าด่ืม ค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 19

     (6) โครงการจดังานวันปยิมหาราช จ านวน 10,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรมรูปฯ 
     ค่าเคร่ืองไทยทาน และจตัตุปจัจยัถวายพระสงฆ์ในวันปยิมหาราช 23 ตุลาคม  
     รวมทั้งค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 17

     (7) โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 500,000 บาท
     พนักงาน และลูกจา้ง
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัการฝึกอบรม ทศันศึกษาดูงานใน
     ประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
     ลูกจา้ง และรายจา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมของโครงการฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0802.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี 
     เมือ่วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ที่ก าหนดใหต้ั้งงบประมาณรายจา่ยส าหรับการ
     เดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
     โดยต้ังไว้ไม่เกิน 2.5% ของรายได้ทกุประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปี
     งบประมาณ 2556(145,136,107.66 x 2.5%) จ านวน 3,628,402.69 บาท (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 121 ล าดับที่ 4



     2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 1,745,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟมูต่างๆ เก้าอี ้โต๊ะ ตู้ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์
     ซอง แฟมู ตรายาง ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟาู ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.3 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 120,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (ส านักปลัด)

     2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (ส านักปลัด)

     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 650,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (ส านักปลัด)

     2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (ส านักปลัด)



     2.3.8 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     เช่น ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 1,760,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 1,500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในอาคาร ส านักงาน  โรงพสัดุ  และอืน่ ๆ 
     ที่อยูใ่นความควบคุมดูแลของส านักปลัดเทศบาล (ส านักปลัด)

     2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท ์(รหสับญัชี 340300) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (ส านักปลัด)

     2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ (รหสับญัชี 340400) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
     ราชการ (ส านักปลัด)

  3. งบลงทุน รวม 2,646,080 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 2,446,080 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 410300) ตัง้ไว้ 2,276,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถยนต์บรรทกุดีเซล จ านวน 787,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถยนต์บรรทกุดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ
     แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์
     ประกอบ จ านวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 10

     (2) ค่าจดัซ้ือรถยนต์ตรวจการดีเซล จ านวน 1,489,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถยนต์ตรวจการดีเซล แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ 
     เปน็รถยนต์นั่ง 4 ประตู มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 - 3,000 ซีซี 
     พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 10



     3.1.2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 411600) ตัง้ไว้ 25,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ จ านวน 22,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
     คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
     และการส่ือสาร (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 10

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
     สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 10

     3.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 145,080 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ส านักปลัด)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 200,000 บาท
     3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)



งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ (รหัสบัญช ี00112) รวม 5,321,600 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 2,721,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)(รหัสบัญช ี522000) รวม 2,721,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 1,940,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 7 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

     1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 96,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่นิติกร จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศฯ 
     ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษของพนักงานเทศบาล 
     และจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ จ านวน 1 อัตรา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง ฯ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 569,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน
     5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองวิชาการและแผนงาน)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 116,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองวิชาการและ
     แผนงาน จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     (กองวิชาการและแผนงาน)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 2,163,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 99,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 72,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองวิชาการและแผนงาน)



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 7,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า 
       ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 1,764,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 1,374,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือหรือ
     เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจา่ยใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ 
     ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
     เพื่อเปน็รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลต าบล
     ทา่ยางทางส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์
     ผลิตส่ือวีดีทศัน์ โปสเตอร์ ปาูยประชาสัมพนัธ์ ส่ือส่ิงพมิพ ์เปน็ต้น ค่าจา้งเหมาบริการ 
     เช่น ค่าจดัท ารายงานกิจการประจ าป ีเอกสารเผยแพร่แผนการด าเนินงานเทศบาล
     ในรูปปฏทินิ ค่าจดัท าวารสารเทศบาล หนังสือพมิพเ์ทศบาล ค่าจดัท าแผ่นพบั
     ประชาสัมพนัธ์ค่าจดัท าปาูยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าจา้งเหมาบริการแรงงาน
     บคุลภายนอกมาท าการอยา่งใด อยา่งหนึ่ง ที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้
     ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 290,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่างๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
     กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล 
     ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)

     (2) โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลทา่ยาง เช่น 
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่ใช้ในโครงการ โดยถัวเฉล่ียได้ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 127 ล าดับที่ 2

     (3) โครงการอบรมคอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับประชาชน จ านวน 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในพธิี เปดิ - ปดิ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
     อุปกรณ์ในการจดักิจกรรม ค่าเอกสารคู่มือ แผ่นพบั ปาูยประชาสัมพนัธ์
     ค่าเกียรติบตัร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในการจดังานโดยถัวเฉล่ียได้ตามที่จา่ยจริง (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 120 ล าดับที่ 3



     (4) โครงการอบรมความรู้กฏหมายเบื้องต้นเกีย่วกับการปฏบิติัราชการ จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิง
     และหล่อล่ืน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ใช้ในโครงการโดยถัวเฉล่ียได้
     ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 121 ล าดับที่ 5

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 290,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง 
     แฟมู ตรายาง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ ล าโพง สายไฟส าหรับเสียงตามสาย ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟาู 
     และอุปกรณ์อืน่ๆ เกีย่วข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ แปรงทาสี สี ตะป ูฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง  และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

     2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟล์ิม  
     ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด 
     ขยาย รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)



     2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 10,000 บาท
     2.4.1 ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม (รหสับญัชี 340500) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และ
     ค่าส่ือสารอืน่ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ยเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการและค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้
     เกีย่วกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)

  3. งบลงทุน รวม 437,600 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 126,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 410600) ตัง้ไว้ 35,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ส าหรับระบบงานเสียงตามสาย จ านวน 35,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ส าหรับระบบงานเสียงตามสาย 
     ขนาดก าลังขับไม่ต่ ากว่า 1,000 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,500 
     บาท โดยมีแมชชิง่ไลน์เอาท ์100 โวลท ์มีช่องต่อ MIC และ AUX มีปุุมปรับ
     ระดับเสียง และโทนเสียงได้ (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
     ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 7

     3.1.2 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 14,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือจอรับภาพแบบขาต้ัง จ านวน 14,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือจอรับภาพแบบขาต้ัง จ านวน 1 ชุด โดยมีจอรับภาพ
     ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จอภาพม้วนเก็บในกล่องได้ และมีขาต้ัง
     จอรับภาพเปน็แบบสามขาท าด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้ 
     ขาต้ังจอสามารถเล่ือนขึน้ลงได้ โดยมีตัวล็อคเพื่อใหค้วามสูงอยูค่งที่ (เปน็ครุภณัฑ์ 
     ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด ) 
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 7

     3.1.3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 411600) ตัง้ไว้ 47,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 36,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน
     2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับใช้
     ในงานวิเคราะหน์โยบายและแผน และงานประชาสัมพนัธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 7



     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 11,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน
     1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
            - มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
            - มีความเร็วในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
            - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
            - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
            - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
              จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            - สามารถใช้ได้กลับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
              กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 7

     3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการและแผนงาน)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 311,600 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 111,600 บาท
     (1) โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบา้นเขากระจวิ ม.6 ต.ทา่ยาง บริเวณ จ านวน 41,400 บาท
     สะพานบา้นเขากระจวิ ถึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขากระจวิ หลังโรงเรียน
     บา้นเขากระจวิ ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง เลขที่ กช 9/2558 (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 127 ล าดับที่ 4

     (2) โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบา้นทา่พุ่งพฒันา ม.1 ต.ทา่ยาง จ านวน 30,400 บาท
     บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ฝ่ังหา้งโลตัสทา่ยาง ระยะทาง 500 เมตร 
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง เลขที่ กช 10/2558
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 128 ล าดับที่ 7



     (3) โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายชุมชนบา้นฝ่ังคลอง (หมูบ่า้นมัน่คง) จ านวน 39,800 บาท
     ม.8 ต.ทา่คอย ระยะทาง 300 เมตร ประกอบด้วย
            - เคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า 500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง
            - ชุดล าโพงพร้อมสายล าโพง จ านวน 3 จดุ
            - เคร่ือง วีซีดี หรือสูงกว่า จ านวน 1 เคร่ือง
            - ไมโครโฟน พร้อมขาต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด
            - เคร่ืองรับสัญญาณวิทย ุจ านวน 1 เคร่ือง
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง เลขที่ กช 11/2558 
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 128 ล าดับที่ 8

     3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ตัง้ไว้ 200,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)



งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญช ี00113) รวม 8,566,300 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 5,992,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 5,992,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 3,793,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองคลัง จ านวน 13 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

     1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 135,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
 
     1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 589,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองคลัง จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองคลัง)

     1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 1,178,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองคลัง จ านวน 11 อัตรา โดย
     ค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองคลัง)

     1.1.5 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220500) ตัง้ไว้ 297,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองคลัง จ านวน 11 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 2,416,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 311,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองคลัง)

     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 143,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองคลัง)



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 68,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองคลัง)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 830,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองคลัง)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 100,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 100,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย
     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ
     ของเทศบาล (กองคลัง)

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 675,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทดั
    ตรายาง แฟมูต่างๆ น้ าด่ืม ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ฯลฯ (กองคลัง)

     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม  สบู่  ผงซักฟอก  ไม้กวาด  
     ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองคลัง)

     2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 35,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)



     2.3.4 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)

     2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองคลัง)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 600,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 600,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)

  3. งบลงทุน รวม 158,300 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 158,300 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหสับญัชี 410100) ตัง้ไว้ 35,000 บาท
     (1) เคร่ืองพมิพส์มุดบญัชี จ านวน 35,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพส์มุดบญัชี ระบบ DOT MATRIX จ านวน 
     1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - มีจ านวนหวัพมิพไ์ม่น้อยกว่า 24 หวัเข็ม
            - มีจอ LCD ส าหรับแสดงสถานะของเคร่ืองพมิพ์
            - มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 512 KB
            - มีความเร็วในการพมิพสู์งสุด ที่ 400 cps ใน Mode Hight Speed Draft.,
              ที่ 300 cps ใน Mode Draft , 150 cps ใน Mode N.L.Q. และ
              100 cps ใน Mode L.Q.
            - สามารถพมิพไ์ด้ความกว้างสูงสุดที่ 258,76 mm, 94 ตัวอักษร ที่ 10 cpi
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12

     3.1.2 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 410300) ตัง้ไว้ 52,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน 52,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน 1 คัน โดยมีขนาด
     ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12



     3.1.3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 12,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 12,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 2 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 6,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพกิเซล ตาม
     ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12

     3.1.4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 411600) ตังไว้ 29,300 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ จ านวน 22,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
     คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
     และการส่ือสาร (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
     สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 4,300 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี 
     20 หน้า/นาท ีจ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ล าดับที่ 12

     3.1.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)


