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สารบัญ

* ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลต าบลทา่ยาง

ส่วนที่  1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

     - แผนงานสังคมสงเคราะห์

* ค าแถลงงบประมาณ

ส่วนที่  2  เทศบญัญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

* บนัทกึหลักการและเหตุผล

* รายงานประมาณการรายรับ

* รายงานประมาณการรายจ่าย

* รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี

  งบประมาณ พ.ศ.2561

     - แผนงานบริหารงานทั่วไป

     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     - แผนงานการศึกษา

     - แผนงานสาธารณสุข

     - กจิการสถานธนานุบาล

     - แผนงานเคหะและชุมชน

     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     - แผนงานงบกลาง

* เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

     - กจิการประปา



เทศบาลตําบลท่ายาง

เขต/อําเภอ ท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

888  หมู่ 1  ซอย-  ถนนท่ายาง-หนองบ้วย  แขวง/ตําบล ท่ายาง
  เขต/อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  76130

พื้นที่ 79.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 28,572 คน

ชาย 13,568 คน

หญิง 15,004 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่ายาง

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่ายาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลท่า
ยางอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่ายางจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 109,810,931.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 78,238,583.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 55,713,316.23 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 1,000,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 36,433,397.93 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 203,628,103.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 12,260,431.51 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,078,981.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 2,282,791.65 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,650,511.69 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,016,306.50 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 103,170,188.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 78,168,892.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,124,414.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 172,484,613.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 59,782,998.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 44,698,339.64 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 45,045,040.14 บาท

งบลงทุน จํานวน 12,810,934.88 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 10,147,300.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,006,457.55 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 16,019,537.08 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง จํานวน 14,924,238.47 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 13,213,342.86 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 3,099,234.31 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,675,255.98 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,959,151.77 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง จํานวน 6,776,742.24 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 3,132,305.48 บาท

กําไรสะสม จํานวน 3,644,436.76 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 42,842,276.25 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,958.75 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 73,515,300.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 12,226,647.83 11,863,000.00 12,272,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,696,430.00 5,597,910.00 6,127,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,293,600.67 2,629,090.00 2,669,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,353,503.37 1,650,000.00 2,040,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,607,867.00 1,800,000.00 1,852,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 23,178,048.87 23,540,000.00 24,960,800.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 101,162,603.49 102,460,000.00 104,808,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,162,603.49 102,460,000.00 104,808,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,156,318.00 85,970,110.00 85,593,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,156,318.00 85,970,110.00 85,593,400.00

รวม 159,496,970.36 211,970,110.00 215,362,200.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 20,451,932.82 61,698,500.00 67,066,800.00

งบบุคลากร 40,877,501.00 47,449,860.00 48,964,800.00

งบดําเนินงาน 46,782,898.98 58,748,040.00 64,322,700.00

งบลงทุน 28,308,350.04 30,869,200.00 23,411,300.00

งบรายจ่ายอื่น 2,000,000.00 3,000,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 10,160,500.00 10,199,500.00 11,548,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 148,581,182.84 211,965,100.00 215,314,100.00

รวม 148,581,182.84 211,965,100.00 215,314,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 34,154,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14,247,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 29,626,800

แผนงานสาธารณสุข 9,196,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,920,000

แผนงานเคหะและชุมชน 48,444,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6,657,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 67,066,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 215,314,100





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,417,600 3,495,000 6,585,600 20,498,200

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,989,600 3,495,000 6,585,600 16,070,200

งบดําเนินงาน 6,799,000 1,820,000 2,217,000 10,836,000

    ค่าตอบแทน 140,000 96,000 412,000 648,000

    ค่าใช้สอย 3,020,000 1,334,000 1,050,000 5,404,000

    ค่าวัสดุ 1,859,000 360,000 635,000 2,854,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,780,000 30,000 120,000 1,930,000

งบลงทุน 2,179,600 486,500 154,300 2,820,400

    ค่าครุภัณฑ์ 1,979,600 155,500 154,300 2,289,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 331,000 0 531,000

                                             รวม 19,396,200 5,801,500 8,956,900 34,154,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 4,907,000 4,907,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,907,000 4,907,000

งบดําเนินงาน 4,465,000 4,465,000

    ค่าตอบแทน 86,000 86,000

    ค่าใช้สอย 2,219,000 2,219,000

    ค่าวัสดุ 1,900,000 1,900,000

    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 260,000

งบลงทุน 4,875,600 4,875,600

    ค่าครุภัณฑ์ 4,675,600 4,675,600

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 200,000

                                             รวม 14,247,600 14,247,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 6,576,600 0 6,576,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,576,600 0 6,576,600

งบดําเนินงาน 1,280,000 10,692,200 11,972,200

    ค่าตอบแทน 87,000 0 87,000

    ค่าใช้สอย 790,000 4,638,600 5,428,600

    ค่าวัสดุ 403,000 5,758,600 6,161,600

    ค่าสาธารณูปโภค 0 295,000 295,000

งบลงทุน 109,000 1,348,000 1,457,000

    ค่าครุภัณฑ์ 109,000 1,048,000 1,157,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 673,000 8,948,000 9,621,000

    เงินอุดหนุน 673,000 8,948,000 9,621,000

                                             รวม 8,638,600 20,988,200 29,626,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 3,694,000 293,000 3,987,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,694,000 293,000 3,987,000

งบดําเนินงาน 1,215,000 3,205,000 4,420,000

    ค่าตอบแทน 160,000 80,000 240,000

    ค่าใช้สอย 745,000 1,075,000 1,820,000

    ค่าวัสดุ 300,000 1,795,000 2,095,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 255,000 265,000

งบลงทุน 63,300 279,000 342,300

    ค่าครุภัณฑ์ 63,300 279,000 342,300

งบเงินอุดหนุน 0 447,500 447,500

    เงินอุดหนุน 0 447,500 447,500

                                             รวม 4,972,300 4,224,500 9,196,800



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 2,462,000 2,462,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,462,000 2,462,000

งบดําเนินงาน 3,158,000 3,158,000

    ค่าตอบแทน 118,000 118,000

    ค่าใช้สอย 2,420,000 2,420,000

    ค่าวัสดุ 620,000 620,000

งบลงทุน 300,000 300,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 300,000

                                             รวม 5,920,000 5,920,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 2,410,000 1,918,000 934,000 5,272,000 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,410,000 1,918,000 934,000 5,272,000 0

งบดําเนินงาน 1,017,000 9,029,500 1,275,000 11,750,000 890,000

    ค่าตอบแทน 205,000 100,000 10,000 200,000 0

    ค่าใช้สอย 380,000 3,779,500 340,000 7,920,000 430,000

    ค่าวัสดุ 416,000 4,650,000 800,000 3,590,000 460,000

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 500,000 125,000 40,000 0

งบลงทุน 28,000 950,000 92,000 998,500 10,450,500

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 300,000 72,000 258,500 10,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 650,000 20,000 740,000 10,440,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,430,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 1,430,000 0 0 0

                                             รวม 3,455,000 13,327,500 2,301,000 18,020,500 11,340,500



งานงบ รวม

งบบุคลากร 10,534,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,534,000

งบดําเนินงาน 23,961,500

    ค่าตอบแทน 515,000

    ค่าใช้สอย 12,849,500

    ค่าวัสดุ 9,916,000

    ค่าสาธารณูปโภค 681,000

งบลงทุน 12,519,000

    ค่าครุภัณฑ์ 668,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,850,500

งบเงินอุดหนุน 1,430,000

    เงินอุดหนุน 1,430,000

                                             รวม 48,444,500



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 4,390,000 1,120,000 5,510,000

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000

    ค่าใช้สอย 2,800,000 1,120,000 3,920,000

    ค่าวัสดุ 840,000 0 840,000

    ค่าสาธารณูปโภค 620,000 0 620,000

งบลงทุน 1,097,000 0 1,097,000

    ค่าครุภัณฑ์ 615,000 0 615,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,000 0 482,000

งบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 50,000 50,000

                                             รวม 5,487,000 1,170,000 6,657,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 67,066,800 67,066,800

    งบกลาง 67,066,800 67,066,800

                                             รวม 67,066,800 67,066,800







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 9,272,503.58 8,970,000.00 3.68 % 9,300,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 369,988.25 382,000.00 0.00 % 382,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 2,530,372.00 2,470,000.00 2.63 % 2,535,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 53,784.00 41,000.00 34.15 % 55,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 12,226,647.83 11,863,000.00 12,272,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 -8,217.00 79,629.00 60,700.00 31.80 % 80,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 8,217.00 16,113.00 12,300.00 34.15 % 16,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 10,282.00 1,260.00 717.46 % 10,300.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 1,899,920.00 1,852,000.00 2.59 % 1,900,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 388,500.00 520,000.00 0.00 % 520,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 40,000.00 36,000.00 11.11 % 40,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 17,720.00 22,500.00 0.00 % 22,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 4,560.00 6,200.00 0.00 % 6,200.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,736,700.00 1,415,030.00 22.97 % 1,740,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 67,133.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 361,760.00 335,000.00 8.36 % 363,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 38,937.00 28,000.00 39.29 % 39,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 900,564.00 871,500.00 3.38 % 901,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 5,500.00 8,800.00 0.00 % 8,800.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 125,602.00 74,700.00 68.67 % 126,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 3,510.00 3,920.00 2.04 % 4,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 5,696,430.00 5,597,910.00 6,127,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 0.00 27,496.00 1,090.00 2,422.94 % 27,500.00

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 1,342,030.00 1,328,000.00 1.05 % 1,342,000.00

     ดอกเบีย 0.00 0.00 924,074.67 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 2,293,600.67 2,629,090.00 2,669,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 0.00 1,353,503.37 1,650,000.00 23.64 % 2,040,000.00

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 576,000.00 820,000.00 0.00 % 820,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 1,031,867.00 980,000.00 5.31 % 1,032,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 1,607,867.00 1,800,000.00 1,852,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 805,145.90 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 56,124,551.49 55,500,000.00 1.26 % 56,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 13,031,156.63 13,250,000.00 0.38 % 13,300,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 2,299,071.44 2,300,000.00 0.00 % 2,300,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 5,865,870.70 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 12,617,536.24 11,100,000.00 13.69 % 12,620,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 365,734.33 290,000.00 26.90 % 368,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 199,835.76 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 9,853,701.00 11,600,000.00 0.00 % 11,600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 101,162,603.49 102,460,000.00 104,808,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 35,156,318.00 85,970,110.00 -0.44 % 85,593,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 35,156,318.00 85,970,110.00 85,593,400.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 159,496,970.36 211,970,110.00 215,362,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 215,362,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,272,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 9,300,000 บาท
   ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี  และรายใหม่ที่คาด
ว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 382,000 บาท
   ประมาณการไว้ตามจํานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี  และรายใหม่ที่คาด
ว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภาษีป้าย จํานวน 2,535,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 55,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,127,300 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 80,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 16,500 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,300 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,900,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 520,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 40,000 บาท

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 22,500 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 6,200 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,740,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 350,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 363,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 39,000 บาท

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 901,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 8,800 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 126,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,669,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 27,500 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,342,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย จํานวน 1,300,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,040,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 2,040,000 บาท
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,852,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 820,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,032,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 104,808,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 2,000,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 56,200,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 13,300,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2,300,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 6,000,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 12,620,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 368,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 400,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 11,600,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 85,593,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 85,593,400 บาท

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 693,000.00 1,038,840.00 1,133,280.00 1,134,000.00 0 % 1,134,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 220,000.00 247,500.00 270,000.00 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 220,000.00 247,500.00 270,000.00 270,000.00 0 % 270,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 195,096.00 297,000.00 324,000.00 324,000.00 0 % 324,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,485,000.00 2,227,170.00 2,427,897.00 2,430,000.00 0 % 2,430,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,813,096.00 4,058,010.00 4,425,177.00 4,428,000.00 4,428,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,599,307.00 2,580,580.00 3,294,851.00 3,937,000.00 15.05 % 4,529,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 13,740.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 246,400.00 246,400.00 307,500.00 456,000.00 3.95 % 474,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 478,190.00 390,130.00 457,760.00 471,000.00 -52.02 % 226,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 368,720.00 493,975.00 585,305.00 669,000.00 10.91 % 742,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,000.00 46,565.00 55,925.00 39,000.00 -53.85 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,772,357.00 3,757,650.00 4,701,341.00 5,572,000.00 5,989,600

รวมงบบุคลากร 6,585,453.00 7,815,660.00 9,126,518.00 10,000,000.00 10,417,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง    จังหวัดเพชรบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,400.00 47,400.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 32,020.00 10,500.00 18,280.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 33,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 47,672.00 28,550.00 64,790.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 23,314.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 147,406.00 98,450.00 83,070.00 140,000.00 140,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 319,501.43 457,276.69 519,849.19 1,100,000.00 -36.36 % 700,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,001,151.50 407,670.00 236,238.00 440,000.00 25 % 550,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าใช้
จ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 40,240.00 0.00 0.00 350,000.00 28.57 % 450,000

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

โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ

124,685.81 242,755.00 186,096.10 240,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

6,000.00 2,500.00 11,300.00 10,000.00 -100 % 0
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

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

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเทศบาล 37,524.00 33,672.00 33,500.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการวันปิยมหาราช 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็น
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน และลูกจ้าง

0.00 499,300.00 448,900.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรแก่ประชาชน 17,000.00 0.00 15,200.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,540.23 260,562.67 399,965.43 550,000.00 -9.09 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,583,042.97 1,978,186.36 2,019,066.74 2,930,000.00 3,020,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 658,142.00 378,270.00 725,383.87 700,000.00 0 % 700,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,286.00 43,626.60 49,770.00 92,990.00 135.51 % 219,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 96,964.00 91,260.00 123,194.00 150,000.00 0 % 150,000
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 92,590.00 63,740.00 230,040.00 190,000.00 5.26 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 446,733.89 342,112.94 325,503.46 500,000.00 -10 % 450,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,650.00 61,015.00 63,776.00 177,000.00 -32.2 % 120,000

วัสดุอื่น 2,931.80 0.00 2,125.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,353,297.69 980,024.54 1,519,792.33 1,829,990.00 1,859,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 970,684.43 931,076.10 1,215,958.32 1,500,000.00 0 % 1,500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 162,693.50 184,568.58 307,759.52 300,000.00 -66.67 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 44,014.00 32,880.00 49,655.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,177,391.93 1,148,524.68 1,573,372.84 1,860,000.00 1,780,000

รวมงบดําเนินงาน 4,261,138.59 4,205,185.58 5,195,301.91 6,759,990.00 6,799,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

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

ค่าจัดซื้อตู้อเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,549,000

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 0.00 787,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 99,700.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 100 % 44,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

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

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 100 % 5,600

ค่าจัดซื้อจอภาพ LED หรือ LCD ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาล
ตําบลท่ายาง 0.00 0.00 231,700.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 289,331.06 0.00 0.00 600,000.00 -50 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 305,831.06 812,000.00 276,600.00 810,500.00 1,979,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000

รวมงบลงทุน 305,831.06 812,000.00 276,600.00 1,010,500.00 2,179,600
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รวมงานบริหารทั่วไป 11,152,422.65 12,832,845.58 14,598,419.91 17,770,490.00 19,396,200

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,575,929.00 1,770,533.00 2,273,586.00 2,376,000.00 5.77 % 2,513,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 27,810.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 57,516.00 129,568.00 201,900.00 153,000.00 0 % 153,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 362,720.00 550,045.00 654,285.00 670,000.00 0.75 % 675,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 137,230.00 66,010.00 100,685.00 101,000.00 -0.99 % 100,000

เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,161,205.00 2,516,156.00 3,230,456.00 3,354,000.00 3,495,000

รวมงบบุคลากร 2,161,205.00 2,516,156.00 3,230,456.00 3,354,000.00 3,495,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,260.00 0.00 11,280.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000.00 66,000.00 39,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,337.00 3,952.00 1,300.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,249.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,846.00 69,952.00 51,580.00 96,000.00 96,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 924,333.00 720,447.50 1,031,377.00 1,340,000.00 -46.34 % 719,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 6,818.00 5,830.00 18,980.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดการองค์ความรู้ 28,495.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง 98,211.00 10,061.00 90,953.00 120,000.00 -16.67 % 100,000

โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตําบล
ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,000

โครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกาศ
ข่าวชุมชน 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 0.00 1,360.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์
เน็ตสําหรับประชาชน 0.00 6,680.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,261.60 282,123.00 266,314.00 400,000.00 0 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,113,918.60 1,026,501.50 1,436,594.00 2,010,000.00 1,334,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,978.00 57,298.00 54,175.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,608.00 24,968.00 6,343.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 1,915.30 3,300.95 7,169.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,330.00 2,800.00 17,960.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,805.34 22,751.46 22,357.60 80,000.00 -25 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,680.00 5,194.00 6,420.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,110.00 24,620.00 35,860.00 70,000.00 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 123,426.64 140,932.41 150,284.60 350,000.00 360,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,745.00 0.00 4,815.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,745.00 0.00 4,815.00 20,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 1,310,936.24 1,237,385.91 1,643,273.60 2,476,000.00 1,820,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 
18,000 บีทียู

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  สําหรับงาน
เสียงตามสาย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สําหรับระบบ
งานเสียงตามสาย 0.00 35,000.00 50,000.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจัดซื้อเครื่องดีวีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

ค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทาง
ไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย 0.00 0.00 0.00 840,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ FM 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
DSLR พร้อมเลนส์กล้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,900.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

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

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

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 26,895.52 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,895.52 95,800.00 117,900.00 933,000.00 155,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

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

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
บ้านหนองสัก ม.2 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
สาย 1 พัฒนา ม.8 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนสี่
แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
บ้านฝั่งคลอง (หมู่บ้านมั่นคง) ม.8 ต.ท่า
คอย

0.00 39,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 141,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านวังขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 140,000
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย
ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน
สาย 1 พัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 144,670.00 12,580.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 144,670.00 93,780.00 55,000.00 176,000.00 331,000

รวมงบลงทุน 193,565.52 189,580.00 172,900.00 1,109,000.00 486,500

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,665,706.76 3,943,121.91 5,046,629.60 6,939,000.00 5,801,500

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,117,447.00 3,588,199.00 4,567,454.00 4,077,000.00 10.8 % 4,517,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 51,485.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 123,200.00 123,200.00 188,400.00 207,000.00 -0.29 % 206,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 497,402.00 582,650.00 685,840.00 459,000.00 -51.2 % 224,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 814,770.00 1,213,145.00 1,423,765.00 1,454,000.00 2.13 % 1,485,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 308,550.00 108,505.00 175,925.00 173,000.00 -11.56 % 153,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,912,854.00 5,615,699.00 7,041,384.00 6,370,000.00 6,585,600

รวมงบบุคลากร 4,912,854.00 5,615,699.00 7,041,384.00 6,370,000.00 6,585,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 84,140.00 81,520.00 147,160.00 200,000.00 -25 % 150,000

ค่าเช่าบ้าน 129,750.00 143,650.00 142,650.00 138,000.00 -13.04 % 120,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,031.00 50,764.00 80,280.00 125,000.00 13.6 % 142,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 11,358.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 265,279.00 275,934.00 370,090.00 463,000.00 412,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 515,906.10 390,956.50 606,142.00 1,310,000.00 -35.11 % 850,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 47,040.00 5,600.00 45,436.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,103.98 34,298.87 75,068.76 130,000.00 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 574,050.08 430,855.37 726,646.76 1,540,000.00 1,050,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 229,909.00 130,444.00 140,501.05 300,000.00 -16.67 % 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 815.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 52,310.59 33,114.03 21,550.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 252,014.15 215,682.47 176,506.20 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,450.00 32,540.00 58,300.00 180,000.00 -55.56 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 591,683.74 411,780.50 397,672.25 820,000.00 635,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 510,354.40 62,479.85 76,549.25 132,000.00 -24.24 % 100,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 510,354.40 62,479.85 76,549.25 152,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 1,941,367.22 1,181,049.72 1,570,958.26 2,975,000.00 2,217,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 42,000 บีทียู

0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนแบบมือผลัก 
ชนิด 8 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 75,000.00 52,000.00 0.00 0.00 100 % 44,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 7,980.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 22,000.00 0.00 16,000.00 37.5 % 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 63,600.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดํา 0.00 0.00 0.00 9,600.00 -100 % 0

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

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

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

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

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 3,000.00 12,000.00 3,200.00 -12.5 % 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 23,499.34 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมค่าครุภัณฑ์ 113,499.34 124,280.00 167,600.00 28,800.00 154,300

รวมงบลงทุน 113,499.34 124,280.00 167,600.00 28,800.00 154,300

รวมงานบริหารงานคลัง 6,967,720.56 6,921,028.72 8,779,942.26 9,373,800.00 8,956,900

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 21,785,849.97 23,696,996.21 28,424,991.77 34,083,290.00 34,154,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 427,195.00 506,645.00 793,489.00 826,000.00 6.42 % 879,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 489,727.00 369,880.00 430,360.00 444,000.00 2.48 % 455,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,995,510.00 2,873,885.00 3,283,780.00 3,249,000.00 1.88 % 3,310,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 740,630.00 271,885.00 410,540.00 363,000.00 -27.55 % 263,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,663,202.00 4,022,295.00 4,918,169.00 4,882,000.00 4,907,000

รวมงบบุคลากร 3,663,202.00 4,022,295.00 4,918,169.00 4,882,000.00 4,907,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,540.00 13,560.00 3,600.00 5,000.00 700 % 40,000

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 600.00 4,900.00 4,900.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,306.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,446.00 45,460.00 41,500.00 51,000.00 86,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 367,490.00 472,648.00 660,673.00 810,000.00 17.78 % 954,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.00 6,780.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด กิจกรรมบําบัดฟื้นฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

0.00 0.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 43,270.00 364,822.07 706,110.44 1,210,000.00 -33.88 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 410,760.00 844,250.07 1,366,783.44 2,085,000.00 2,219,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 56,750.00 49,714.00 57,335.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,015.00 7,565.00 16,439.00 48,000.00 4.17 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 10,565.00 250.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 119,320.00 66,530.00 149,930.00 147,000.00 36.05 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 587,596.46 392,914.30 342,883.10 400,000.00 50 % 600,000

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000.00 97,500.00 97,550.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 8,100.00 21,600.00 105,000.00 47.62 % 155,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 240,135.00 198,130.00 399,460.00 240,000.00 108.33 % 500,000

วัสดุอื่น 48,880.53 57,706.99 93,653.55 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,176,261.99 878,630.29 1,178,850.65 1,335,000.00 1,900,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 153,634.16 159,670.42 191,741.57 230,000.00 13.04 % 260,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 153,634.16 159,670.42 191,741.57 230,000.00 260,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,826,102.15 1,928,010.78 2,778,875.66 3,701,000.00 4,465,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,700

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,400

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบแช่ 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าอเนกประสงค์ 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อท่อสูบนํ้าพญานาค มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อท่อสูบนํ้าพญานาค มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อปัมนํ้าแบบแช่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมท่อส่งนํ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์การเกษตร 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบ
ประกาศชนิดไร้สาย 0.00 0.00 2,860,000.00 2,870,000.00 3.83 % 2,980,000

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 74,000
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ 0.00 14,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อข้อแยกสามทาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงไร้แรงสะท้อน 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 212,434.63 0.00 736,500.00 515,000.00 173.79 % 1,410,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 292,434.63 52,990.00 3,812,500.00 3,385,000.00 4,675,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งระบบปัมนํ้า บริเวณริม
คลองชลประทาน ชุมชนสี่แยกสามัคคี ม
.7 ต.ท่ายาง

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบปัมนํ้า บริเวณริม
คลองชลประทานสาย 1 ชุมชนเขื่อนเพ
ชร ม.6 ต.ท่าคอย

0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบปัมนํ้า บริเวณริม
คลองชลประทานสาย 2 ชุมชนเขื่อนเพ
ชร ม.6 ต.ท่าคอย

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000.00 0.00 90,000.00 190,000.00 200,000

รวมงบลงทุน 372,434.63 52,990.00 3,902,500.00 3,575,000.00 4,875,600
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,500.00 35,500.00 37,000.00 130,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,500.00 35,500.00 37,000.00 130,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 45,500.00 35,500.00 37,000.00 130,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,907,238.78 6,038,795.78 11,636,544.66 12,288,000.00 14,247,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,907,238.78 6,038,795.78 11,636,544.66 12,288,000.00 14,247,600

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,397,783.00 1,360,756.00 1,303,184.00 4,611,760.00 13.41 % 5,230,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 4,035.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 123,200.00 123,200.00 152,400.00 100,000.00 205.4 % 305,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 37,380.00 26,700.00 223,100.00 991,400.00 -3.17 % 960,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,620.00 0.00 10,000.00 159,700.00 -49.28 % 81,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,588,018.00 1,510,656.00 1,688,684.00 5,862,860.00 6,576,600

รวมงบบุคลากร 1,588,018.00 1,510,656.00 1,688,684.00 5,862,860.00 6,576,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 420.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 59,400.00 54,000.00 36,000.00 38,000.00 10.53 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,941.00 11,766.00 3,740.00 41,000.00 2.44 % 42,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,306.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 70,067.00 65,766.00 39,740.00 82,000.00 87,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,051,477.53 3,639.00 13,684.00 70,000.00 0 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 54,480.00 50,480.00 149,420.00 320,000.00 -21.88 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000.00 60,000.00 200,000.00 220,000.00 13.64 % 250,000

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
- อาเซี่ยน 100,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 28,104.16 67,628.65 220,000.00 0 % 220,000

รวมค่าใช้สอย 1,405,957.53 143,223.16 430,732.65 830,000.00 790,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 141,146.50 46,466.00 40,978.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,705.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,521.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 540.35 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 535.00 2,150.00 12,450.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110,005.87 79,086.63 65,202.84 87,000.00 37.93 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 5,641.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 61,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 13,049.00 0.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 200 % 3,000

วัสดุกีฬา 0.00 48,980.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,914.00 26,870.00 45,190.00 90,000.00 -33.33 % 60,000

วัสดุอื่น 3,568.45 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 415,585.17 203,552.63 169,461.84 288,000.00 403,000
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รวมงบดําเนินงาน 1,891,609.70 412,541.79 639,934.49 1,200,000.00 1,280,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 79,400.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,400.00 15,000.00 82,900.00 125,000.00 109,000

รวมงบลงทุน 94,400.00 15,000.00 82,900.00 125,000.00 109,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 563,000.00 323,000.00 663,000.00 733,000.00 -8.19 % 673,000

รวมเงินอุดหนุน 563,000.00 323,000.00 663,000.00 733,000.00 673,000

รวมงบเงินอุดหนุน 563,000.00 323,000.00 663,000.00 733,000.00 673,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,137,027.70 2,261,197.79 3,074,518.49 7,920,860.00 8,638,600
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 811,419.53 1,310,050.00 2,150,000.00 -20.93 % 1,700,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สาย
ใยครอบครัว 50,000.00 20,400.00 69,960.00 70,000.00 0 % 70,000

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 15,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร 10,360.00 0.00 24,885.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง 10,150.00 1,200.00 19,990.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 2,268,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 1,554,000.00 2,101,560.00 3,146,300.00 -14.07 % 2,703,600

โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษาดูงาน 0.00 4,600.00 59,840.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 1,180.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 2,353,510.00 2,395,619.53 3,607,465.00 5,601,300.00 4,638,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,688.00 103,354.00 81,000.00 50,000.00 240 % 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 19,539.00 4,700.00 44,500.00 0 % 44,500

วัสดุงานบ้านงานครัว 155,564.00 167,355.00 201,780.00 290,000.00 0 % 290,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,187,254.09 2,179,509.08 4,872,857.74 4,790,240.00 5.93 % 5,074,100

วัสดุก่อสร้าง 0.00 2,965.00 10,802.96 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 32,972.30 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 3,391,506.09 2,472,722.08 5,204,113.00 5,284,740.00 5,758,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 55,769.41 66,856.47 116,334.45 200,000.00 0 % 200,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 56,861.94 41,344.80 67,185.30 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 112,631.35 108,201.27 183,519.75 295,000.00 295,000

รวมงบดําเนินงาน 5,857,647.44 4,976,542.88 8,995,097.75 11,181,040.00 10,692,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

0.00 0.00 72,000.00 144,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เขื่อนเพชร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 136,000

ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทาน
อาหารสําหรับเด็กเล็ก 52,000.00 62,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

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

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนเพชร 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

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

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

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

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจานพร้อมที่ควํ่าจาน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เย็น 8,490.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ากระเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กวัดเกษมสุทธาราม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 70,290.00 107,400.00 382,400.00 597,000.00 1,048,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 24,400.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 24,400.00 0.00 300,000.00 300,000

รวมงบลงทุน 70,290.00 131,800.00 382,400.00 897,000.00 1,348,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 8,560,000.00 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 0.91 % 8,948,000

รวมเงินอุดหนุน 8,560,000.00 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 8,948,000

รวมงบเงินอุดหนุน 8,560,000.00 7,732,000.00 8,892,000.00 8,867,000.00 8,948,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,487,937.44 12,840,342.88 18,269,497.75 20,945,040.00 20,988,200

รวมแผนงานการศึกษา 18,624,965.14 15,101,540.67 21,344,016.24 28,865,900.00 29,626,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,444,574.00 1,589,610.00 1,939,164.00 2,342,000.00 18.66 % 2,779,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 9,053.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 134,200.00 134,200.00 211,496.00 199,000.00 19.6 % 238,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 253,550.00 358,785.00 428,405.00 498,000.00 14.46 % 570,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,170.00 39,855.00 52,005.00 55,000.00 21.82 % 67,000
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เงินอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,901,547.00 2,122,450.00 2,631,070.00 3,114,000.00 3,694,000

รวมงบบุคลากร 1,901,547.00 2,122,450.00 2,631,070.00 3,114,000.00 3,694,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 4,170.00 7,490.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 110,900.00 122,100.00 140,000.00 148,000.00 1.35 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,480.00 22,300.00 6,050.00 25,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 144,880.00 148,570.00 153,540.00 183,000.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 85,307.50 115,027.00 197,364.00 230,000.00 8.7 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,040.00 3,140.00 7,940.00 10,000.00 400 % 50,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสําอาง 
และยา) 9,828.15 0.00 15,000.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค(เครื่องสํา
อางค์ และยา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร 0.00 31,970.00 0.00 100,000.00 -20 % 80,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสดให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสดให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

699,279.98 186,833.50 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day 39,000.00 7,460.00 46,500.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่นํ้าเพชรบุรี 6,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการเสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการอบรมคัดแยกขยะ 44,700.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,365.00 16,420.00 28,855.83 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 895,520.63 365,850.50 525,659.83 675,000.00 745,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,522.00 25,768.00 33,361.00 50,000.00 0 % 50,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,105.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

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

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,600.00 6,120.00 6,980.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 63,653.72 54,142.58 37,524.30 100,000.00 0 % 100,000

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 0.00 8,600.00 10,000.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,720.00 18,230.00 25,180.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุอื่น 2,663.80 0.00 3,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 141,264.52 112,860.58 116,045.30 300,000.00 300,000

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 1,181,665.15 627,281.08 795,245.13 1,168,000.00 1,215,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,800

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,800

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 4,190.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,900.00 0.00 100 % 22,000

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

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (27 หน้า/นาที)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 100 % 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 33,458.90 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,458.90 4,190.00 33,500.00 10,000.00 63,300

รวมงบลงทุน 33,458.90 4,190.00 33,500.00 10,000.00 63,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,116,671.05 2,753,921.08 3,459,815.13 4,292,000.00 4,972,300

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,570.00 207,210.00 244,220.00 244,000.00 5.33 % 257,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 67,430.00 20,160.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 198,000.00 227,370.00 280,220.00 280,000.00 293,000

รวมงบบุคลากร 198,000.00 227,370.00 280,220.00 280,000.00 293,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,960.00 14,430.00 21,660.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 27,960.00 14,430.00 21,660.00 80,000.00 80,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 32,000.00 40,900.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 48,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ใน
กลุ่มเสี่ยง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพผู้สูง
อายุ 359,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพสายตา
ผู้สูงอายุ 0.00 7,140.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพสายตา
ผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจ้าง
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจาก
การทํางาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2557 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการทํางาน

21,510.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2558 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการทํางาน

0.00 29,250.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2559 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการทํางาน

0.00 0.00 9,910.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2560 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการทํางาน

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2561 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการทํางาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการทําหมันสุนัขและแมว 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการทําหมันสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง 29,400.00 29,400.00 29,400.00 30,000.00 233.33 % 100,000

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคในตลาด 61,220.00 70,600.00 70,000.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพ
ของ อ.ส.ม. ในชุมชน

0.00 0.00 87,500.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพ
ของ อ.ส.ม. ในชุมชน

149,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
สําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ 47,650.00 3,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง 40,950.00 6,675.00 0.00 45,000.00 0 % 45,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการมหกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
(อนามัยแม่และเด็ก) 118,750.00 89,500.00 99,200.00 0.00 0 % 0

โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและ
เอดส์ 0.00 800.00 49,960.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,460.15 128,460.00 59,334.00 200,000.00 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 895,200.15 396,825.00 446,204.00 955,000.00 1,075,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 648.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 665.00 1,200.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 38,748.53 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,910.00 10,130.00 13,470.00 30,000.00 33.33 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,272.44 192,058.35 245,173.62 370,000.00 35.14 % 500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 686,722.80 516,856.00 732,202.00 710,000.00 42.25 % 1,010,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 2,800.00 5,000.00 0 % 5,000

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

วัสดุอื่น 29,217.60 11,535.27 18,266.90 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 972,435.84 748,229.62 1,080,521.05 1,255,000.00 1,795,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 181,036.48 166,633.61 178,182.62 220,000.00 13.64 % 250,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 181,036.48 166,633.61 178,182.62 225,000.00 255,000

รวมงบดําเนินงาน 2,076,632.47 1,326,118.23 1,726,567.67 2,515,000.00 3,205,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 51,000

จัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ 0.00 0.00 369,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยขนาดใหญ่ 0.00 0.00 940,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 117,600.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
สอดแขนชนิดอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 46,400.00 0.00 297,500.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 286,400.00 117,600.00 1,799,300.00 396,500.00 279,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0
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รวมงบลงทุน 286,400.00 117,600.00 1,799,300.00 396,500.00 279,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 150,000.00 0.00 181,000.00 145,000.00 17.24 % 170,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 277,500.00 277,500.00 277,500.00 0 % 277,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 520,000.00 277,500.00 458,500.00 422,500.00 447,500

รวมงบเงินอุดหนุน 520,000.00 277,500.00 458,500.00 422,500.00 447,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,081,032.47 1,948,588.23 4,264,587.67 3,614,000.00 4,224,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 6,197,703.52 4,702,509.31 7,724,402.80 7,906,000.00 9,196,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,020,181.00 1,185,720.00 1,538,834.00 1,593,000.00 6.21 % 1,692,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 57,516.00 38,500.00 155,600.00 153,000.00 0 % 153,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 393,470.00 571,020.00 675,065.00 700,000.00 -19.43 % 564,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 119,790.00 59,665.00 85,945.00 90,000.00 -41.11 % 53,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,610,097.00 1,854,905.00 2,455,444.00 2,536,000.00 2,462,000

รวมงบบุคลากร 1,610,097.00 1,854,905.00 2,455,444.00 2,536,000.00 2,462,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 0.00 7,560.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 54,450.00 54,450.00 79,850.00 84,000.00 0 % 84,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,130.00 4,260.00 14,000.00 -71.43 % 4,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 910.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 58,720.00 56,580.00 91,670.00 128,000.00 118,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 101,401.00 99,512.00 115,688.00 200,000.00 25 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.00 800.00 6,740.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 0.00 0.00 75,230.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 299,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน 0.00 40,800.00 299,390.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 58,560.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 599,870.00 251,830.00 507,050.00 0.00 100 % 500,000

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดหาอุปกรณ์ดํารงชีพสําหรับผู้
พิการ 0.00 0.00 29,700.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการชุมชนน่าอยู่ 87,100.00 6,000.00 149,955.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 7,770.00 0.00 96,100.00 150,000.00 100 % 300,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 112,000.00 64,450.00 136,750.00 150,000.00 0 % 150,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 10,500.00 36,000.00 0.00 0.00 100 % 170,000

โครงการสํารวจความจําเป็นขั้นพื้นฐาน 0.00 68,481.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนที่
ด้อยโอกาสในชุมชน 129,607.00 45,428.40 96,069.08 250,000.00 -60 % 100,000

โครงการอบรมกลุ่มสตรีและทัศนศึกษาดู
งาน 0.00 40,090.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชน 1,821,590.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 98,960.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,620.00 83,040.00 44,550.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 3,336,818.00 736,431.40 1,656,182.08 1,770,000.00 2,420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 105,432.00 73,260.00 136,052.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,376.00 1,765.00 360.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,800.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 81,984.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,230.00 24,750.00 9,630.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 107,766.20 52,844.42 36,126.78 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 9,590.00 9,000.00 11.11 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,030.00 8,800.00 38,638.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 354,618.20 161,419.42 230,396.78 649,000.00 620,000

รวมงบดําเนินงาน 3,750,156.20 954,430.82 1,978,248.86 2,547,000.00 3,158,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 21,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,550.00 25,000.00 10,000.00 17,000.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 97,000.00 0.00 275,000.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97,000.00 0.00 275,000.00 300,000.00 300,000

รวมงบลงทุน 118,550.00 25,000.00 285,000.00 317,000.00 300,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 5,478,803.20 2,924,335.82 4,718,692.86 5,400,000.00 5,920,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,478,803.20 2,924,335.82 4,718,692.86 5,400,000.00 5,920,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 843,364.00 1,107,300.94 1,410,995.00 1,564,000.00 16.37 % 1,820,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 27,000.00 36,000.00 0 % 36,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 145,075.00 168,780.00 200,040.00 208,000.00 5.77 % 220,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 159,280.00 234,155.00 281,625.00 289,000.00 4.15 % 301,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,670.00 29,350.00 39,365.00 39,000.00 -15.38 % 33,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,191,389.00 1,539,585.94 1,959,025.00 2,136,000.00 2,410,000

รวมงบบุคลากร 1,191,389.00 1,539,585.94 1,959,025.00 2,136,000.00 2,410,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,040.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 45,100.00 50,800.00 66,000.00 108,000.00 11.11 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 14,182.00 23,350.00 29,080.00 40,000.00 12.5 % 45,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 7,392.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 79,714.00 74,150.00 95,080.00 188,000.00 205,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,875.00 52,372.00 139,293.00 150,000.00 0 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.00 15,940.00 25,300.00 170,000.00 0 % 170,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,100.00 1,670.00 2,300.00 40,000.00 50 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 80,975.00 69,982.00 166,893.00 360,000.00 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,702.00 143,392.00 115,618.00 179,000.00 0 % 179,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 942.00 0.00 3,880.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,490.00 18,780.00 22,380.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,959.55 12,796.56 13,794.80 42,000.00 0 % 42,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750.00 2,200.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 79,040.00 116,440.00 113,900.00 170,000.00 -11.76 % 150,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 163,883.55 293,608.56 269,572.80 436,000.00 416,000

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 324,572.55 437,740.56 531,545.80 1,000,000.00 1,017,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 12,000.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0.00 3,990.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อกล้องระดับ 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดทางภูมิศาสตร์โดย
ใช้สัญญาณดาวเทียม GPS 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 60,000.00 87,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) สําหรับกระดาษ 
ขนาด A3

0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,900.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,900.00 3,990.00 115,900.00 177,400.00 28,000

รวมงบลงทุน 52,900.00 3,990.00 115,900.00 177,400.00 28,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000.00 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000.00 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 2,000,000.00 5,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,568,861.55 1,981,316.50 4,606,470.80 3,318,400.00 3,455,000

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 543,087.00 608,070.00 489,860.00 498,000.00 4.02 % 518,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 874,500.00 1,165,600.00 1,096,680.00 1,178,000.00 10.53 % 1,302,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 276,540.00 87,260.00 99,840.00 95,000.00 3.16 % 98,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,694,127.00 1,860,930.00 1,686,380.00 1,771,000.00 1,918,000

รวมงบบุคลากร 1,694,127.00 1,860,930.00 1,686,380.00 1,771,000.00 1,918,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,980.00 6,200.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 41,980.00 6,200.00 0.00 100,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,208,200.00 1,362,900.00 2,491,072.26 2,500,000.00 -20 % 2,000,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,437.92 447,354.90 1,450,633.19 2,095,000.00 -15.06 % 1,779,500

รวมค่าใช้สอย 1,225,637.92 1,810,254.90 3,941,705.45 4,595,000.00 3,779,500

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,181,255.00 1,159,653.00 1,282,164.00 1,200,000.00 8.33 % 1,300,000

วัสดุก่อสร้าง 1,771,497.17 776,356.75 1,252,477.24 2,317,000.00 -35.26 % 1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 256,320.00 400,500.00 493,943.23 500,000.00 20 % 600,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,123,383.70 928,123.91 1,295,573.21 1,200,000.00 0 % 1,200,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,476.60 0.00 3,017.40 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 631.30 1,150.00 3,479.70 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 4,334,563.77 3,265,783.66 4,330,654.78 5,267,000.00 4,650,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 6,799.66 217,944.46 50,000.00 900 % 500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 6,799.66 217,944.46 50,000.00 500,000

รวมงบดําเนินงาน 5,602,181.69 5,089,038.22 8,490,304.69 10,012,000.00 9,029,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 285,490.00 0.00 286,076.04 100,000.00 200 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 285,490.00 446,500.00 286,076.04 119,000.00 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ทาง
เข้าหมู่บ้านหนองปลวก ชุมชนบ้านหนอง
ปลวก ม.9 ต.ท่าคอย

1,858,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างคูนํ้า คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแจง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ข้าง
วัดสหธรรมิการาม ชุมชนตะแบกทอง
สหกรณ์พัฒนา ม.8 ต.ท่ายาง

624,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. คลอง
ชลประทานสาย 2 ข้างสะพานดํา ชุมชน
บ้านหนองแขม ม.8 ต.ท่ายาง

624,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 667,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเขื่อน
เพชร 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแฟบพัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองแฟบล่างรวมพลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้าน
หนองสัก ม.2 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสาย 
1 ม.9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 1,248,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 
ชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหานบอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 885,200.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโค้งตา
สุก-บ้านหนองปลวก ม.9 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 828,000.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 0.00 684,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 1,072,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน
สี่แยก ชุมชนสี่แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง 0.00 0.00 545,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกั้น
นํ้าบ้านท่ามะเกลือ ชุมชนบ้านท่า
มะเกลือ-ไสค้าน ม.4 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 665,600.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 0.00 690,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชร
เกษม-โป่งงูเหลือม(ช่วงที่ 3) ชุมชนสี่
แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง

1,398,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 1,530,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองสัก 
ชุมชนบ้านหนองสัก ม.2 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 721,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หลังโรงเรียนวัดท่า
ขาม ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย

0.00 0.00 742,800.00 0.00 0 % 0

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

0.00 0.00 1,015,800.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของ
ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน ม.1 ต
.ท่ายาง

0.00 896,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งการ์ดเลนบริเวณตลาด
เขื่อนเพชร ชุมชนเขื่อนเพชร ม.6 ต.ท่า
คอย

0.00 0.00 228,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
ชุมชนตะแบกทอง - สหกรณ์พัฒนา ม.8 
ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา ม.3 ต.ท่า
ยาง

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก ม.4 ต.ท่าคอย 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
บ้านโป่งงูเหลือม ชุมชนสี่แยกสามัคคี ม
.7 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 
ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 ทาง
แยกสะพานข้ามไปชุมชนบ้านฝั่งคลอง ม
.8 ต.ท่าคอย

0.00 0.00 0.00 1,810,000.00 -100 % 0

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร 
ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 ทาง
แยกสะพานข้ามไปยังโรงพยาบาลท่ายาง 
ม.1 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 1,673,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณ
สะพานข้ามโรงพยาบาลท่ายาง ชุมชน
ถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตและท่อระบายนํ้า ท่าคอยซอย 9 
ชุมชนบ้านท่าคอยเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 1,346,000.00 172,600.00 308,500.00 1,450,000.00 -65.52 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,850,000.00 1,068,600.00 11,380,900.00 9,787,000.00 650,000

รวมงบลงทุน 6,135,490.00 1,515,100.00 11,666,976.04 9,906,000.00 950,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,430,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 13,431,798.69 8,465,068.22 21,843,660.73 21,689,000.00 13,327,500

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 468,600.00 721,415.00 831,745.00 842,000.00 0.95 % 850,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 234,300.00 43,855.00 90,645.00 90,000.00 -6.67 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 702,900.00 765,270.00 922,390.00 932,000.00 934,000

รวมงบบุคลากร 702,900.00 765,270.00 922,390.00 932,000.00 934,000

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

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0 % 140,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 6,527.00 112,910.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 500.00 6,527.00 112,910.00 290,000.00 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 2,568.00 10,968.57 51,622.15 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,050.00 52,600.00 58,760.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 212,673.10 150,375.74 153,115.30 180,000.00 0 % 180,000

วัสดุการเกษตร 351,022.40 253,809.74 396,919.40 200,000.00 100 % 400,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 4,429.80 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอื่น 19,820.00 16,250.00 32,293.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 619,133.50 484,004.05 697,139.65 580,000.00 800,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,362.71 4,070.32 6,783.91 25,000.00 400 % 125,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,362.71 4,070.32 6,783.91 25,000.00 125,000

รวมงบดําเนินงาน 623,996.21 494,601.37 816,833.56 905,000.00 1,275,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0 % 19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 88,900.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 111,500.00 0.00 19,000.00 39,000.00 72,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 111,500.00 0.00 19,000.00 59,000.00 92,000

รวมงานสวนสาธารณะ 1,438,396.21 1,259,871.37 1,758,223.56 1,896,000.00 2,301,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 304,210.00 366,860.00 426,200.00 448,000.00 1.79 % 456,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,552,910.00 3,691,430.00 4,060,332.00 3,946,000.00 9.6 % 4,325,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,342,290.00 222,650.00 451,229.00 431,000.00 13.92 % 491,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,199,410.00 4,280,940.00 4,937,761.00 4,825,000.00 5,272,000

รวมงบบุคลากร 4,199,410.00 4,280,940.00 4,937,761.00 4,825,000.00 5,272,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 173,820.00 123,990.00 134,100.00 200,000.00 0 % 200,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 174,920.00 123,990.00 134,100.00 200,000.00 200,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,822,300.00 1,843,100.00 2,658,752.75 3,810,000.00 90.03 % 7,240,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําจุลินทรีย์ 3,680.00 4,560.00 6,540.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทําจุลินทรีย์ชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 37,510.00 795,079.00 1,019,391.59 800,000.00 -18.75 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 1,863,490.00 2,642,739.00 3,684,684.34 4,640,000.00 7,920,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,402.60 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 630,561.15 491,302.75 746,444.50 990,000.00 -19.19 % 800,000

วัสดุก่อสร้าง 5,356.91 0.00 43,294.13 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 68,935.00 155,739.40 186,900.00 300,000.00 66.67 % 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,603,825.26 1,242,371.78 1,427,773.62 2,000,000.00 0 % 2,000,000

วัสดุการเกษตร 10,452.80 9,174.90 12,234.30 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 92,150.00 19,380.00 125,585.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุอื่น 6,689.65 5,688.05 8,612.60 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,424,373.37 1,923,656.88 2,553,844.15 3,530,000.00 3,590,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 12,639.55 10,703.97 13,137.24 30,000.00 0 % 30,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 2,700.00 1,005.00 2,595.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,339.55 11,708.97 15,732.24 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 4,478,122.92 4,702,094.85 6,388,360.73 8,410,000.00 11,750,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 0.00 0.00 2,222,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อปัมนํ้าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อถังคอนเทรนเนอร์ 0.00 297,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 307,750.00 6,700.00 497,424.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 317,250.00 303,700.00 2,719,424.00 250,000.00 258,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตําบล
ท่ายาง 1,227,600.00 479,520.00 2,490,000.00 2,500,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 0.00 738,000.00 740,000.00 0 % 740,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,227,600.00 479,520.00 3,228,000.00 3,240,000.00 740,000

รวมงบลงทุน 1,544,850.00 783,220.00 5,947,424.00 3,490,000.00 998,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,222,382.92 9,766,254.85 17,273,545.73 16,725,000.00 18,020,500

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 700.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:09 หน้า : 46/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 0.00 0.00 139,050.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
เสีย/การจัดการขยะ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00 41,240.00 91,200.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,100.00 41,240.00 230,250.00 330,000.00 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 16,770.00 25,846.92 24,449.50 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,570.00 15,150.00 13,500.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 142,393.20 57,819.80 79,802.30 180,000.00 0 % 180,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,220.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

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

รวมค่าวัสดุ 169,953.20 99,211.72 117,751.80 460,000.00 460,000

รวมงบดําเนินงาน 171,053.20 140,451.72 348,001.80 790,000.00 890,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็ก
เหนียว พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 13,600.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,600.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
เสียเทศบาลตําบลท่ายาง ต.ท่ายาง (สมทบ 
10%)

0.00 0.00 0.00 10,702,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 334,400

ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลท่ายาง ต.ท่า
ยาง (สมทบ 10%)

0.00 0.00 0.00 199,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมนํ้าเสียเชื่อม
กับท่อระบายนํ้า ชุมชนบ้านหนองแฟบ
พัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 310,000

สมทบก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสียเทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,756,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 155,500.00 39,000.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 155,500.00 39,000.00 0.00 10,941,000.00 10,440,500

รวมงบลงทุน 214,100.00 39,000.00 0.00 10,951,000.00 10,450,500

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 385,153.20 179,451.72 348,001.80 11,741,000.00 11,340,500

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 27,046,592.57 21,651,962.66 45,829,902.62 55,369,400.00 48,444,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 52,120.00 96,320.00 56,680.00 130,000.00 0 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 52,120.00 96,320.00 56,680.00 130,000.00 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 731,604.30 841,400.00 1,998,300.00 1,500,000.00 36.67 % 2,050,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาระหว่างหน่วยงาน 38,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
เทศบาลตําบลท่ายาง 0.00 0.00 298,540.00 100,000.00 -100 % 0
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โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้อง
ถิ่นแห่งประเทศไทย 78,610.00 9,450.00 21,750.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน (THAILAND PRIME 
MINISTER CUP)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน (THAILAND PRIME 
MINISTER CUP)

0.00 0.00 20,750.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 70,000.00 22,000.00 99,900.00 100,000.00 -100 % 0

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

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 88,560.00 153,660.00 149,400.00 300,000.00 0 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 10,122.20 70,043.00 250,000.00 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,007,624.30 1,036,632.20 2,658,683.00 2,350,000.00 2,800,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 9,545.00 52,135.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,832.00 28,798.00 43,034.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 21,040.30 6,930.00 26,685.80 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 289,000.00 349,000.00 474,000.00 480,000.00 4.17 % 500,000

วัสดุการเกษตร 44,229.06 36,157.47 79,781.19 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุกีฬา 56,600.00 73,900.00 99,000.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 448,701.36 504,330.47 774,635.99 820,000.00 840,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 266,545.96 342,525.38 515,815.14 600,000.00 0 % 600,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 378.67 2,348.28 4,534.94 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 266,924.63 344,873.66 520,350.08 620,000.00 620,000

รวมงบดําเนินงาน 1,775,370.29 1,982,156.33 4,010,349.07 3,920,000.00 4,390,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวคอย 4 ที่นั่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองนํ้า 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0.00 100 % 19,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 347,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองทรายสระว่ายนํ้า 0.00 0.00 0.00 61,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องกรองทรายสระว่ายนํ้า
พร้อมทรายกรอง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 325,000

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 0.00 0.00 1,536,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 97,300.00 0.00 85,850.00 120,000.00 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมค่าครุภัณฑ์ 445,050.00 0.00 1,641,350.00 245,000.00 615,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส และ
สนามฟุตซอล สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา

0.00 0.00 1,815,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

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

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 182,000

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

0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 1,815,000.00 982,000.00 482,000

รวมงบลงทุน 445,050.00 0.00 3,456,350.00 1,227,000.00 1,097,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,220,420.29 1,982,156.33 7,466,699.07 5,147,000.00 5,487,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีไทยเชื้อสายจีน 350,000.00 209,800.00 176,000.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 56,180.00 91,100.00 200,000.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2556 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2557 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

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

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

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการจัดรถขบวนแห่งานวันของดีท่า
ยาง 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการท่ายางดีจัง 0.00 0.00 200,000.00 300,000.00 50 % 450,000

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 800.00 1,000.00 40,000.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและ
เยาวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสําคัญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา 0.00 0.00 38,000.00 80,000.00 -100 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 617,780.00 455,900.00 874,000.00 1,090,000.00 1,120,000

รวมงบดําเนินงาน 617,780.00 455,900.00 874,000.00 1,090,000.00 1,120,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 -54.55 % 50,000

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

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 727,780.00 565,900.00 984,000.00 1,200,000.00 1,170,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,948,200.29 2,548,056.33 8,450,699.07 6,347,000.00 6,657,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 6,267,845.49 6,577,626.04 6,721,600.02 6,870,000.00 2.33 % 7,030,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 1,331,070.54 1,257,431.61 1,104,029.40 950,000.00 -18.53 % 774,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 696,157.00 595,716.00 804,027.00 899,000.00 -6.56 % 840,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา 7,175,000.00 7,710,000.00 7,030,000.00 7,269,000.00 9.37 % 7,950,000
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการส
ถานธนานุบาล 0.00 0.00 369,000.00 0.00 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 35,017,200.00 8.7 % 38,062,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 4,915,200.00 25 % 6,144,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 290,500.00 252,500.00 342,000.00 390,000.00 23.08 % 480,000

สํารองจ่าย 373,795.48 303,047.30 0.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 824,658.50 414,028.84 1,248,650.40 1,293,100.00 0.38 % 1,298,000

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 2,013,498.50 1,692,319.50 2,391,190.00 2,520,000.00 3.02 % 2,596,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 19,316.00 8,430.00 68,400.00 69,000.00 0 % 69,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ 25,209.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 899,783.00 373,036.00 453,010.00 68.43 % 763,000

รวมงบกลาง 19,017,050.51 19,710,882.29 20,451,932.82 61,705,510.00 67,066,800

รวมงบกลาง 19,017,050.51 19,710,882.29 20,451,932.82 61,705,510.00 67,066,800

รวมงบกลาง 19,017,050.51 19,710,882.29 20,451,932.82 61,705,510.00 67,066,800

รวมแผนงานงบกลาง 19,017,050.51 19,710,882.29 20,451,932.82 61,705,510.00 67,066,800

รวมทุกแผนงาน 107,006,403.98 96,375,079.07 148,581,182.84 211,965,100.00 215,314,100
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลท่ายาง
อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 215,314,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,396,200 บาท

งบบุคลากร รวม 10,417,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,428,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,134,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 324,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,430,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบ
ด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,989,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,529,600 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 474,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้
แก่ ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 742,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฯ (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 6,799,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้
   - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งทําหน้าที่สอบสวนข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ
.2536 
   - ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลไห้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
   - ค่ารางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการสอบแข่งขัน หรือสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
   (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ
 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 3,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 550,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  และค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 ดังนี้
   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 500,000
 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา ไม่รวม
เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาด เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (124,340,652.36 x 1.0%) จํานวน 1,243,406.52 บาท (สํานัก
ปลัด)   
   (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน 50,000 บาท
   สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 450,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหารของ
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทาง
ราชการ , ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ
 ที่ทําประโยชน์ ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมด้านต่าง ๆ หรือวันสําคัญต่าง ๆ
 ของเทศบาล หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถ หน่วย
งานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าจัดตกแต่ง
สถานที่ ค่าจ้างมหรสพ ค่าเครื่องราชพิธี ค่าจัตตุปัจจัยและเครื่อง
ไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
 รัชกาลที่ 10 เป็นค่าจัตตุปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์และค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่อง
ราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการประกวด ค่าอาหารและนํ้าดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าจ้าง
มหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 145 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9)

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นค่าตกแต่งเวที ค่า
จ้างมหรสพ ค่าจัตตุปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์และค่าเครื่องไทยธรรม ค่า
ไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่องราชพิธี ค่าสนับ
สนุนการจัดซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด ค่าอาหาร และ นํ้าดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรมรูปฯ ค่า
เครื่องไทยธรรม และจัตตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ในวันปิยมหาราช 23
 ตุลาคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ลําดับที่ 2

โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน ค่าจัตตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างมหรสพ ค่าจัดทําวีดี
ทัศน์ ค่าประดับดอกไม้สถานที่จัดงาน ค่าเครื่องราชพิธี ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จายในการจัดพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2

โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าทําบุญเลี้ยงพระ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม และรายจ่ายอื่นๆ ใน
กิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 217 ลําดับ
ที่ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,859,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 700,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 219,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สีหรือขาวดํา ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ค่าต่อ Licence Filewall USG310 UTM ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,780,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร สํานักงาน โรงพัสดุ และ
อื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสํานักปลัดเทศบาล (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
ราชการ (สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อ Leased Line Internet ราย
ปี และ ค่าMaintenance ระบบ Network ฯลฯ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,179,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,979,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็น
เก้าอี้ขาพลาสติก มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับ
ที่ 15
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับ
ที่ 15

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 1,500 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 50 ลําดับที่ 3

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว
   - มีฐานรองโต๊ะหมู่
   - มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับ
ที่ 15

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถประจําตําแหน่ง จํานวน 1,549,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถประจําตําแหน่ง จํานวน 1 คัน เป็นรถยนต์
แบบ เกียร์อัตโนมัติ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 50 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   - เป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบ DigitalMP3/USB/SDHC
   - รองรับหน่วยความจํา USB Drive และ SD/SDHC Card
   - สามารถอ่านและบันทึกได้ถึง 16 G คุณภาพบันทึกเสียง 128 Kbps.
   - รองรับสัญญาณเข้า AUX IN 1 ช่องแบบ RCA
   - รองรับสัญญาณเข้า MIC IN 1 ช่องแบบแจ็คโมโน TRS
   - มีช่องสัญญาณขาออก 1 ช่อง แบบ RCA สเตอริโอ (ซ้าย-ขวา)
   - มีจอ LCD แสดงข้อมูลพร้อมไฟ LED แสดงระดับสัญญาณเสียง
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับ
ที่ 17
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เครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง
   - มีขนาดแบตเตอรี่ 2 V - 1.3 AH
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 44,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 285 ลําดับ
ที่ 20

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อย
กว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 285 ลําดับ
ที่ 20

ค่าจัดซื้อจอภาพ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 3,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 284 ลําดับ
ที่ 16

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,801,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,495,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,495,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,513,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:36 หน้า : 7/59



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 153,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง ฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 675,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการ
และแผนงาน)

เงินอื่นๆ จํานวน 54,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่นิติกร ตามประกาศฯ กําหนดตําแหน่งและ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (กองวิชาการและ
แผนงาน)

งบดําเนินงาน รวม 1,820,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา   ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจําผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองวิชาการและแผน
งาน)

ค่าใช้สอย รวม 1,334,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 719,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
ของเทศบาลตําบลท่ายางทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายประชา
สัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทํารายงาน
กิจการประจําปี เอกสารเผยแพร่แผนการดําเนินงานเทศบาลในรูป
ปฏิทิน ค่าจัดทําวารสารเทศบาล หนังสือพิมพ์เทศบาล ค่าจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เทศบาล
ไม่อาจดําเนินการเองได้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (กองวิชาการ
และแผนงาน)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

   เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท่า
ยาง เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้
ในโครงการ โดยถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผน
งาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 212 ลําดับที่ 5

โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 65,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ใน
โครงการ โดยถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและ
แผนงาน)

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดอกลําโพง สายไฟสําหรับเสียงตาม
สาย ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและ
แผนงาน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ฯลฯ (กองวิชาการและแผน
งาน)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง  และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบเสียงไร้สายของเทศบาล (กอง
วิชาการและแผนงาน)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และ
ค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน รวม 486,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็น
เก้าอี้ขาพลาสติก มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
วิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 282 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สําหรับระบบงานเสียงตามสาย จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง สําหรับระบบ
งานเสียงตามสาย ขนาดกําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 1,500 วัตต์ จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีแมชชิ่งไลน์เอาท์ 100 โวลท์ มีช่องต่อ MIC และ AUX มี
ปุ่มปรับระดับเสียงและโทนเสียงได้ มีไฟแสดงสถานะการทํางาน (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 281 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องดีวีดี จํานวน 8,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 2,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - สามารถเล่นแผ่น CD/CD-R/VCD/SVCD/DVD/DVD-R/MP3
 ได้
   - มีระบบเสียง 5.1 แชนแนล
   - มีช่องเสียบไมค์ จํานวน 2 ช่อง
   - มีช่องต่อสัญญาณภาพและแบบดิจิตอล HDMI
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 281 ลําดับที่ 4
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ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ FM จํานวน 3,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ FM จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - มีภาครับสัญญาณ FM สามารถรับคลื่นวิทยุได้ 87.5 - 108.5 MHz
   - มีภาครับสัญญาณ AM สามารถรับคลื่นวิทยุได้ 540 - 1650 KMz
   - มีระบบ STEREO
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 282 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์กล้อง จํานวน 59,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์
กล้อง จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล มีขนาดจอ LCD ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว มีช่องต่อสําหรับอุปกรณ์ภายนอก มีหน่วยความ
จํา Memory card พร้อมแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์ต 
   - เลนส์กล้องขนาดไม่น้อยกว่า 18 - 200 mm.
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 282 ลําดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 282 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการและแผน
งาน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 331,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย จํานวน 141,000 บาท
   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 ต.ท่าคอย ระยะ
ทาง 1,600 เมตร ประกอบด้วย
   - เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ตํ่ากว่า 1,500 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
   - ชุดลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จํานวน 1 ชุด
   - ชุดลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จํานวน 5 ชุด
   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลขที่ วช 2/2561
 (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:36 หน้า : 11/59



โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านวังขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย จํานวน 140,000 บาท
   ปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านวังขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย ระยะ
ทาง 1,600 เมตร ประกอบด้วย
   - เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ตํ่ากว่า 1,500 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง
   - ชุดลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จํานวน 6 ชุด
   - ชุดลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จํานวน 2 ชุด
   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง เลขที่ วช 1/2561
 (กองวิชาการและแผนงาน)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง รวม 8,956,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,585,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,585,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,517,200 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองคลัง จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 206,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่
เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 224,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้แก่
ลูกจ้างประจําของกองคลัง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,485,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง จํานวน 11 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 11 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างฯ (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 153,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกอง
คลัง จํานวน 11 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,217,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 412,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 142,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 850,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
คลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

   เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน
ไหมทดแทน (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 635,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้
บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ นํ้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พื้น ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่องแป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของเทศบาล (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:36 หน้า : 13/59



งบลงทุน รวม 154,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 154,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 283 ลําดับ
ที่ 13

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 8 ตู้ จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กรางเลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 8 ตู้ จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.10 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 4 แผ่นชั้น แบ่งเป็น 5 ช่อง 
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองคลัง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 283 ลําดับ
ที่ 12

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 44,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน โดยมีขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 283 ลําดับ
ที่ 14

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 282 ลําดับที่ 9

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 283 ลําดับ
ที่ 10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 14,247,600 บาท

งบบุคลากร รวม 4,907,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,907,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 879,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 455,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้
แก่ ลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,310,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 24 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 263,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 24 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,465,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,219,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 954,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:36 หน้า : 15/59



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆของเทศบาล (สํานักปลัด)

โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟป่า (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบําบัดฟื้นฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

จํานวน 65,000 บาท

   เพื่อร่วมกับศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เพชรบุรี (ศพส.จ.เพชรบุรี) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม สําหรับ
พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,900,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พื้น ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 600,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. สังกัดศูนย์
เทศบาลฯ เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก และรองเท้า ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 155,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk , Hard Disk) หมึก
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าผงเคมีดับเพลิง นํ้ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง สาย
ส่งนํ้าดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีดับเพลิงเทศบาลตําบลท่า
ยาง (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 4,875,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,675,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,700 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้ขาพลาสติก มีท้าว
แขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 279 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 80,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
   - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้ 
   - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 279 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อปัมนํ้าแบบแช่ จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัมนํ้าแบบแช่ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 12,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - เป็นปัมนํ้าชนิดแบบแช่
   - สามารถดูดนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/นาที
   - สามารถดูดโคลนได้
   - ขนาด 3 นิ้ว 750 วัตต์ 220 V
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 279 ลําดับที่ 2

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์การเกษตร จํานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่อง
ยนต์แบบเบนซิน มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า พร้อมใบเลื่อยขนาด 17
 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 279 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย จํานวน 2,980,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศไร้
สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2
 จํานวน 22 ตัว (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)
   - เครื่องบันทึกเก็บภาพ ชนิด 16 ช่อง ความละเอียดในการบันทึกไม่
น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จํานวน 2 เครื่อง
   - จอแสดงภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
   - สายใยแก้วนําแสงชนิด 24 Core ยาวไม่น้อยกว่า 3,700 เมตร
   - ชุดเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจาก
เครื่องส่งวิทยุ จํานวน 2 เครื่อง
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลําดับที่ 2

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ จํานวน 74,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ
ข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง  จํานวน 1
 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อข้อแยกสามทาง จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อแยกสามทาง จํานวน 4 อัน ราคาอันละ 15,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว
   - เป็นชนิดข้อต่อสวมเร็ว มีวาล์ว เปิด -ปิด
   - สามารถทนแรงดันนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์/ตารางนิ้ว
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 280 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA จํานวน 26,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 KVA จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load 
ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานัก
ปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 2

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 3

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
   - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
   - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
   - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
   - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดัน
ไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 279 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,410,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,638,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,576,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,576,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,230,200 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองการศึกษา จํานวน 4 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 14 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 305,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 960,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปของกองการ
ศึกษา จํานวน 3 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 81,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองการ
ศึกษา จํานวน 3 อัตรา และผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 5 อัตราโดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 790,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 250,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล จํานวน 212,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 19 คนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท
   (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็กในเขต
เทศบาล เช่น เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน ถัวเฉลี่ยจ่าย
ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 403,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรด
เกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษา และเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกายชุด
ฝึกต่าง ๆ หรือเครื่องแต่งกายชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
การเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1
 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 277 ลําดับที่ 5

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 673,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 673,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 673,000 บาท

(1) โครงการค่ายพุทธบุตร ตั้งไว้ 83,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรให้แก่โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 232 ลําดับที่ 5
(2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนให้แก่
โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 8
(3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่โรงเรียนวัดเขากระจิวมิตรภาพที่ 103 (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 232 ลําดับที่ 4
(4) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย (กอง
การศึกษา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 232 ลําดับที่ 3 
(5) โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน  ตั้งไว้ 
 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อา
เซียนให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา (กองการศึกษา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 231 ลําดับที่ 2 
(6) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากล ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากลให้
แก่โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 6
(7) โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน (ต่อ
เนื่อง) ให้แก่โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 231 ลําดับที่ 1
(8) โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งไว้ 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ให้แก่
โรงเรียนท่ายางวิทยา (กองการศึกษา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 233 ลําดับที่ 7
(9) โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสู่สากล ตั้งไว้ 70,000
 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน ให้แก่
โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชล
ประทานสงเคราะห์) (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 234 ลําดับที่ 9  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,988,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,692,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,638,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,700,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว จํานวน 70,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
เช่า เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการถัว
เฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 149 ลําดับที่ 1

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ถัว
เฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 3

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร จํานวน 25,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุในการสอนเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าแปรงสีฟัน และรายจ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของ
โครงการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 155 ลําดับ
ที่ 10

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร สมุดตรวจสุขภาพ
ประจําตัวเด็กและรายจ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉลี่ยจ่ายตาม
ที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 150 ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,703,600 บาท
   (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น 2,004,900 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เป็นเงิน 524,300 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว เป็นเงิน 279,300 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เป็นเงิน 378,100 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย เป็นเงิน 191,100 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม เป็นเงิน 107,800 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร เป็นเงิน 318,500 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม เป็นเงิน 205,800 บาท 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 9 
   (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 411 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 698,700
 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง จํานวน 107 คน เป็นเงิน 181,900
 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว จํานวน 57 คน เป็นเงิน 96,900
 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย จํานวน 79 คน เป็นเงิน 134,300
 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย จํานวน 39 คน เป็นเงิน 66,300 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม จํานวน 22 คน เป็นเงิน 37,400
 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร จํานวน 65 คน เป็นเงิน 110,500
 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม จํานวน 42 คน เป็น
เงิน 71,400 บาท 
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 155 ลําดับ
ที่ 13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 5,758,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 44,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 290,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ที่
นอนเด็กเล็ก ผ้ากันเปื้อนเด็กเล็ก และถังต้มนํ้าไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,074,100 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 7 ศูนย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
การเล่นกีฬาต่างๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาทิเช่น หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนพลาสติก ไม้ กระดาษ เบาะยืดหยุ่น ชุด
พละศึกษา ฯลฯ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองการศึกษา)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายาง (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 1,348,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,048,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย

จํานวน 136,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้
   - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย

จํานวน 136,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้
   - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร

จํานวน 136,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้างทําความสะอาดได้
   - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1
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ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า จํานวน 12,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า จํานวน 24 ชั้น ราคาชั้นละ 500
 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.10
 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
การศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 2

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 28,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 7 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000
 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80
 เมตร มีชั้นวางเอกสาร จํานวน 5 ชั้น (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
การศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 277 ลําดับที่ 3

ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน จํานวน 4,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดแขวนเพดาน จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,000 บาท โดยมีใบพัด 3 ใบพัด และมีขนาดไม่น้อยกว่า 56
 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 277 ลําดับที่ 4

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม จํานวน 96,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติด
ตั้ง จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
   - มีเครื่องบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
   - กล้อง CCTV จํานวน 8 ตัว
   - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
   - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
   - จอแสดงภาพ จํานวน 1 เครื่อง
   - ปลักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 ชุด
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านท่า
กระเทียม โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - เครื่องเล่นชุดอนุบาล จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย กระดานลื่น 2
 ทาง , ชิงช้า จํานวน 3 ที่นั่ง , ชุดปีนป่ายด้านข้าง , อุโมงค์ลอด , พร้อม
หลังคา
   - ชุดม้ากระดก จํานวน 1 ชุด
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1
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ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านท่ายาง จํานวน 190,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านท่ายาง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
   - เครื่องเล่นชุดอนุบาล จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย กระดาน
ลื่น , ชิงช้า จํานวน 2 ที่นั่ง , ชุดปีนป่ายด้านข้าง , พร้อมหลังคา
   - ชุดม้าหมุน จํานวน 1 ชุด
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม จํานวน 110,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธารา
ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
   - ชุดม้ากระดก จํานวน 1 ชุด
   - ชุดม้าหมุน จํานวน 1 ชุด
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 8,948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,948,000 บาท

(1) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 8,948,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 โรงเรียน เป็น
เงิน 8,948,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 234 ลําดับ
ที่ 11

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,972,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,694,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,694,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,779,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 238,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ และพยาบาล
วิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งฯ โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 570,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)

เงินอื่นๆ จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้ง
จ่าย เป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล  และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ช่วยปฎิบัติงานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

   เพี่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสําอาง และยา) จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวอย่างเครื่องสําอาง ยา นํ้ายาในการตรวจสอบ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 173 ลําดับที่ 9

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขฯ ได้แก่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 172 ลําดับที่ 8
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โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big Cleaning Day จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารแก่ชุมชน หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัลสําหรับการประกวดแข่งขัน
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 204 ลําดับที่ 2

โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่นํ้าเพชรบุรี จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารแก่
ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม เงินรางวัลสําหรับการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลําดับที่ 1

โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณ
สุขฯ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 205 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถู
พื้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมี สารเคมีต่างๆ กรดเกลือ โซดาแอช ยา
รักษาโรครวมถึงวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการบํารุงดูแลรักษาเวชภัณฑ์
ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:37 หน้า : 31/59



วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา  ผ้าหรือพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่า
ล้าง อัด  ขยาย รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 63,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็น
เก้าอี้ขาพลาสติก มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
สาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 271 ลําดับที่ 1

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยมีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
สาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 271 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 273 ลําดับที่ 9
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
   - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 273 ลําดับที่ 9

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 273 ลําดับที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,224,500 บาท
งบบุคลากร รวม 293,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 293,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 3,205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น แก่นายแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ฯลฯ ที่ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล (กอง
สาธารณสุขฯ)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมทั้งจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสําหรับบุคลากร
ทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ช่วยปฏิบัติ
งานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,075,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน ประจําปี 2561 ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทํางาน

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 220 ลําดับที่ 1

โครงการทําหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําหมันสุนัขและแมว และเป็นค่าตอบแทน
สัตวแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในโครงการและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 168 ลําดับที่ 4

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170 ลําดับที่ 6

โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคในตลาด จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนํา
โรคของสู่คน และซื้อเคมีภัณฑ์สําหรับกําจัดแมลงสาบ สัตว์ ที่เป็นพาหะนํา
โรคมาสู่คน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลําดับที่ 2

โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานสําหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนา
ศักยภาพของ อสม. ในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาทําอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ค่า
ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 169 ลําดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง จํานวน 45,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 168 ลําดับที่ 3

โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 173 ลําดับ
ที่ 10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย  บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,795,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,010,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรด
เกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง
กองสาธารณสุขฯ ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท
 ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาซึ่งใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลท่า
ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 279,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 279,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพ่วงข้างพร้อมหลังคาสําหรับรถ
จักรยานยนต์ จํานวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 3

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 51,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน โดยมีขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 120 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กอง
สาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จํานวน 13,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดเครื่องยนต์เบนซิน แบบใช้แรง
ดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า จํานวน 1
 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 447,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 447,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 170,000 บาท

(1) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่ม
สตรีวัยเจริญพันธุ์ให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1   
(2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มวัยทํางาน ตั้ง
ไว้ 45,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่ม
วัยทํางานให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2   
(3) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูง
อายุ ตั้งไว้ 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1   

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 277,500 บาท
(1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั้ง
ไว้ 277,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตเทศบาล
ตําบลท่ายาง จํานวน 37 ชุมชน เพื่อเป็นค่าดําเนินงานของ อสม.ในเขต
ชุมชน/หมู่บ้าน/ชุมชนละ 7,500 บาท และให้ อสม.ดําเนินการในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ต่าง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีชุมชนทั้งสิ้น จํานวน 37
 ชุมชน (37 ชุมชน x 7,500 บาท) (กองสาธารณสุขฯ)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 230 ลําดับ
ที่ 18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 5,920,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,462,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,462,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,692,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองสวัสดิการสังคม จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 153,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:37 หน้า : 37/59



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 3,158,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา   ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 2,420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสําหรับชุมชน ค่าตอบแทน
กรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของขวัญ เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์
กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น (กองสวัสดิการ
สังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ลําดับที่ 2

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าฝึกอบรมประชุมชี้แจงผู้นําชุมชน ค่าจ้าง
เหมา ทําอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:58:37 หน้า : 38/59



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดขบวนแห่ ค่ามหรสพต่างๆ และ
เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงานโดย
ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ลําดับที่ 4

โครงการชุมชนน่าอยู่ จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าสนับสนุนทํา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ทําความสะอาด ค่า
เช่าเครื่องเสียง แสงสว่างค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น (กอง
สวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 178 ลําดับที่ 9

โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม แสงสว่าง ที่พัก พิธีเปิด-ปิด วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 179 ลําดับ
ที่ 10

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องเสียง แสงสว่าง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จ้างเหมา ทําอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาตกแต่ง
สถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง แสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลําดับที่ 1

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น จํานวน 170,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าเช่าเครื่องเสียง แสงสว่าง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 180 ลําดับ
ที่ 12

โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ หรือชุมชนที่ยากจน ด้อย
โอกาส เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า อุปกรณ์ยังชีพ ที่อยู่อาศัย และ
อื่น ๆ ที่จําเป็นในการดํารงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่า
ของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าเครื่องเสียง แสง
สว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น (กองสวัสดิการสังคม)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 186 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปล
สนาม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,455,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,410,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,410,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,820,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองช่าง จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจํา ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้
แก่ ลูกจ้างประจําของกองช่าง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างฯ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,017,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จํานวน 170,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 416,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 179,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 42,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สี หรือขาวดํา ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่องแป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 16,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 18,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 2 ตัว ราคา
ตัวละ 9,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 13,327,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,918,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,918,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 518,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้
แก่ ลูกจ้างประจําของกองช่าง จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,302,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 9 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างฯ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 9 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 9,029,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 3,779,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,779,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 4,650,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟ สวิตช์ไฟ
ฟ้า สตาร์ทเตอร์ ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่อ
ระบายนํ้า และวัสดุในการซ่อมแซมถนน ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 600,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างกองช่าง เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ ร้องเท้าบูท ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล
ตําบลท่ายาง (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลท่ายาง 
ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง

จํานวน 150,000 บาท

   ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลท่ายาง ชุมชน
ถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า
จราจร จํานวน 2 ต้น ใน 1 ต้น ประกอบด้วยดวงโคมไฟจราจร จํานวน 3
 ดวงโคม พร้อมอุปกรณ์ควบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลท่ายาง ที่ กช 20/2561 (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,430,000 บาท

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงตํ่าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ทาง
เข้าบ่อบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลท่ายาง บ้านหนองแฟบ (ซอยทุ่ง
หว้า) ม.5 ต.ท่ายาง ตั้งไว้ 1,430,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงตํ่า
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงทางเข้าบ่อบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลตําบลท่า
ยาง บ้านหนองแฟบ (ซอยทุ่งหว้า) ม.5 ต.ท่ายาง (กองช่าง)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1

งานสวนสาธารณะ รวม 2,301,000 บาท
งบบุคลากร รวม 934,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 934,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จํานวน 7 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างฯ (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกอง
ช่าง จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาล
ตําบลท่ายาง

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
ต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด ดิน และวัสดุในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์งานสวนสาธารณะฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถาง
ต้นไม้ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างกองช่าง ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 125,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)
งบลงทุน รวม 92,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 2
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 33,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 18,020,500 บาท
งบบุคลากร รวม 5,272,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,272,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 456,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้
แก่ ลูกจ้างประจํากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,325,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จํานวน 36 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 491,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 36 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 11,750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 7,920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,240,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
   (กองสาธารณสุขฯ จํานวน 6,730,000)
   (กองช่าง จํานวน 510,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําจุลินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กากนํ้าตาล ถังกลมพร้อมฝา
ปิดแบบมีล็อค ขนาด 120 ลิตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 206 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 3,590,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 800,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถัง
รองรับขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูป
สีหรือขาวดํา ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายป็นค่าเครื่องแบบ  เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลูกจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิบบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงจอดรถบรรทุกขยะของ
เทศบาลตําบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในโรงจอดรถบรรทุกขยะของเทศบาล
ตําบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 998,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 258,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อปัมนํ้าไฟฟ้า จํานวน 8,500 บาท
   เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปัมนํ้าไฟฟ้า โดยสามารถสูบนํ้าได้ไม่น้อย
กว่า 1,130 ลิตรต่อนาที (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 272 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 740,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 740,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 11,340,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่น ตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
เสีย/การจัดการขยะ

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาทําอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ค่า
ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อระบายนํ้าและ
อุปกรณ์ ประปา ลูกรัง หินคลุก หินเกล็ด และวัสดุในการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายนํ้า ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้าง กองช่าง ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ
 (กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 10,450,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,440,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 334,400 บาท
   รายการควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ของเทศบาล
ตําบลท่ายาง มีกรอบวงเงินทั้งโครงการ 7,672,200 บาท แบ่งเป็นเงินอุด
หนุนงบประมาณ 6,905,000 บาท เทศบาลตําบลท่ายางสมทบ 767,200
 บาท ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 ดังนี้
   1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงินรวม 2,337,300 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 2,103,500 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10% จํานวน  233,800
 บาท (จ่ายจากเงินสะสม 233,800 บาท)
   2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงินรวม 2,302,600 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 2,103,600 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10% จํานวน  199,000 บาท
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินรวม 3,032,300 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 2,697,900 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10% จํานวน 334,400 บาท
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 15/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 208 ลําดับที่ 8
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โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมนํ้าเสียเชื่อมกับท่อระบายนํ้า ชุมชนบ้านหนอง
แฟบพัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง

จํานวน 310,000 บาท

   ก่อสร้างบ่อรวบรวมนํ้าเสียเชื่อมกับท่อระบายนํ้า ชุมชนบ้านหนองแฟบ
พัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง  จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลท่ายาง ที่ กช 21/2561 (กองช่าง)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 4

สมทบก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 9,756,100 บาท
   โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ของเทศบาลตําบลท่า
ยาง มีกรอบวงเงินทั้งโครงการ 255,741,000 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุน
งบประมาณ 230,066,900 บาท เงินงบประมาณเทศบาลตําบลท่า
ยาง 25,574,100 บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท ผูกพันงบ
ประมาณ พ.ศ.2559-2561 ดังนี้
   1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วงเงินรวม 51,240,400 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 46,024,400 บาท
        - เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบ จํานวน 100,000 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10% จํานวน 5,116,000
 บาท (จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,116,000 บาท)
   2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วงเงินรวม 104,854,100 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 94,152,100 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10 % จํานวน 10,702,000 บาท 
   3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินรวม 99,646,500 บาท แบ่งเป็น
        - เงินอุดหนุนงบประมาณ จํานวน 89,890,400 บาท
        - เงินสมทบเทศบาลตําบลท่ายาง 10 % จํานวน 9,756,100 บาท
ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 208 ลําดับที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,487,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,050,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภาย
นอกมาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตาม
ความจําเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (THAILAND PRIME 
MINISTER CUP)

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การใช้การฝึกซ้อม และแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์กีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ย
เลี้ยงการฝึกซ้อมและแข่งขันสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ลําดับที่ 4

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมของโครงการ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการประเภท
ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่า
ของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพิธี
เปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 160 ลําดับที่ 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้าง
งานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการ
ศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมี  สารเคมีต่าง ๆ สารส้ม  คลอรีน  กรด
เกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าหรือผ้าพลาสติก  สายยาง  กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
การเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสําหรับใช้สนามกีฬาของ
เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกีฬา และสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลท่ายาง (กอง
การศึกษา)

งบลงทุน รวม 1,097,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 615,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 3,000 บาท เป็นเก้าอี้ขาเหล็ก มี 4 ที่นั่ง  (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 6

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 7,000
 บาท มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร ขาเก้าอี้ทําจากคอนกรีตหล่อขึ้นรูป (เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง จํานวน 1 เครื่อง สูบนํ้า
ได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า โดยมีคุณสมบัติดังนี้
   - เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดแรงม้าไม่
น้อยกว่า 7 แรงม้า
   - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
   - สูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาตรที่กําหนด
   - ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
   - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 2
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จํานวน 1 เครื่อง  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
   - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
   - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
   - พร้อมใบมีด
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน 15,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน 2 โต๊ะ ราคาโต๊ะ
ละ 7,500 บาท โดยโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.76
 เมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจําเป็น
ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองทรายสระว่ายนํ้าพร้อมทรายกรอง จํานวน 325,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองทรายสระว่ายนํ้าพร้อมทราย
กรอง จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 65,000 บาท โดยมีขนาดไม่น้อย
กว่า 23 ลบ.ม./ชม. (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดัง
นั้นจึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 120,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 482,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอด LED จํานวน 4 ต้น บริเวณ
สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.7 ต.ท่ายาง

จํานวน 182,000 บาท

   ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอด LED จํานวน 4 ต้น บริเวณสนาม
กีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.7 ต.ท่ายาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลท่ายาง (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 160 ลําดับ
ที่ 10

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมของโครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดกระทง ค่ามหรสพ และการ
แสดงพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ เวที เงินรางวัล ของรางวัล ค่าเช่า
เครื่องเสียงและแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่าย
ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164 ลําดับ
ที่ 23

โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจําปี 2561 จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเครื่องไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง จัดตกแต่งสถาน
ที่ เวที ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 162 ลําดับ
ที่ 16

โครงการท่ายางดีจัง จํานวน 450,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งประดับสถานที่ ค่ามหรสพ การ
แสดง พลุ ดอกไม้ ไฟ เวที ของขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง ค่า
ของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ
 (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมของโครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดรถขบวนแห่ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าจัด
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัด
งาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 4
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีของสภาเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 50,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างทํา
อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง ค่าของ
ขวัญ ของที่ระลึก ค่าพิธีเปิด - ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยถัวเฉลี่ย
จ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1

โครงการแห่เทียนพรรษาและทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญ จํานวน 80,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยทานพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ค่าต้นเทียน และตกแต่งต้นเทียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 162 ลําดับ
ที่ 18

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างทํา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง ค่าของ
ขวัญ ของที่ระลึก ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น โดยถัวเฉลี่ย
จ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 163 ลําดับ
ที่ 19

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอําเภอท่ายาง
ในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น อําเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอท่ายาง  (กองการ
ศึกษา) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 237 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 67,066,800 บาท

งบกลาง รวม 67,066,800 บาท
งบกลาง รวม 67,066,800 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 7,030,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นให้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดเขากระจิว ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวัน
ที่ 3 มกราคม 2551 งวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจ่ายชําระ
หนี้เงินต้นให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งกู้มาดําเนิน
การก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง ตามสัญญาเลข
ที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 งวดประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561 (สํานักปลัด)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 774,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาคธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดเขากระจิว ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวัน
ที่ 3 มกราคม 2551 งวดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจ่ายชําระ
ดอกเบี้ยให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งกู้มาดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่ายาง ตามสัญญาเลข
ที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 งวดประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 840,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2541
 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดัง
กล่าว ประกอบกับสําเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/1342 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะต้องตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2561
   ในปีงบประมาณ 2561 ประมาณการตั้งจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างไว้
จํานวน 16,800,000 บาท จึงประมาณการตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นเงิน 840,000 บาท (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 7,950,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (สํานัก
ปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 38,062,800 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลท่า
ยาง จํานวน 4,765 ราย (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 6,144,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 640
 ราย (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 480,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวน 80
 ราย (สํานักปลัด)
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
   เพื่อจ่ายในกรณีมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 หมวด 2 ข้อ 19 (สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,298,000 บาท
(1) ค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 208,000 บาท
   เพื่อเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 16 แห่งข้อ
บังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขข้อความ
ตามการแก้ไขข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
 กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2559 เทศบาลตําบลท่ายางคํานวณตั้งงบประมาณค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล ฯ ไว้ ดังนี้   
   รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  124,340,652.36 บาท คํานวณ
ตั้งงบประมาณจ่ายบํารุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 207,700
 บาท (สํานักปลัด)   
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร จํานวน 1,000,000 บาท
   เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของตํารวจ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
 ตุลาคม 2539 โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ.2532 ซึ่งได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2559 และเงินรายได้สมทบจากเทศบาล เป็นเกณฑ์เพื่อดําเนินการจัด
ซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้   
   - เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการ
จราจร   
   - แผงเหล็กกั้นการจราจร   
   - ป้ายเครื่องหมายจราจร   
   - สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดํา) 
   - ทินเนอร์สําหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ   
   - ไม้อัดสําหรับเขียนป้ายต่าง ๆ    
   - แปรงทาสี   
   - เสาเหล็กชนิดกลมสําหรับปักป้ายจราจร   
   - เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยบน
ท้องถนน   
   - กรวยยาง    
   - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง   
   (สํานักปลัด)   
(3) ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4 / ว 1507 ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างเทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจําที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 2,596,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ
.2542) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุด
หนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ พ
.ศ.2561 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดัง
กล่าว จํานวน 129,768,800 บาท (สํานักปลัด)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 69,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ช
.ค.บ.) จํานวน 3 ราย โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2522 ข้อ 7 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) จากงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยไม่ให้นําเงินช่วย ค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 763,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 7,950,000

ค่าชําระดอกเบีย 774,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 763,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,298,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 480,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,030,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 840,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 38,062,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,596,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,144,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 69,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,430,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,134,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,778,000 564,000 827,000 960,000 3,310,000 2,902,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 7,950,000

ค่าชําระดอกเบีย 774,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 763,000

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,298,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 480,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,030,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 840,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 38,062,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

2,596,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 6,144,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 69,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,430,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

324,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,134,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 270,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,341,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 706,000 53,000 103,000 81,000 263,000 271,000

เงินเดือนพนักงาน 1,820,000 1,692,000 2,779,000 5,230,200 879,000 11,559,800

เงินอื่นๆ 40,000 54,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,194,000 455,000 450,000

เงินประจําตําแหน่ง 36,000 153,000 238,000 305,400 833,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 4,000 42,000 10,000 192,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 84,000 150,000 42,000 36,000 156,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 130,000 350,000 30,000 80,000 3,000 40,000 250,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 2,050,000 9,560,000 250,000 350,000 1,770,000 954,000 2,269,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 550,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ

170,000 50,000 250,000 50,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ

50,000 150,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชุมชน 300,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน 
(THAILAND 
PRIME MINISTER 
CUP)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 1,477,000

เงินเดือนพนักงาน 23,960,000

เงินอื่นๆ 94,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 2,099,000

เงินประจําตําแหน่ง 1,565,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 293,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000

ค่าเช่าบ้าน 588,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 883,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 17,203,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 550,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ

970,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ

200,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลชุมชน 300,000

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน 
(THAILAND 
PRIME MINISTER 
CUP)

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค (เครื่องสําอาง 
และยา)

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 500,000

โครงการจัดงานรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
รัชกาลที่ 9

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10

250,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ (ใน
รัชกาลที่ 9)

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
สานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 10,000

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ ประจําปี 2561 40,000

โครงการจัดทํา
จุลินทรีย์ชีวภาพ 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการค่ายเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

50,000

โครงการคุ้มครองผู้
บริโภค (เครื่องสําอาง 
และยา)

15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูล
พืนฐาน 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 500,000

โครงการจัดงานรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
รัชกาลที่ 9

100,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ 10

250,000

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ (ใน
รัชกาลที่ 9)

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
สานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว

70,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 10,000

โครงการจัดงานวันปี
ใหม่ ประจําปี 2561 40,000

โครงการจัดทํา
จุลินทรีย์ชีวภาพ 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลตําบล
ท่ายาง

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

300,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

300,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 150,000

โครงการชุมชน
สัมพันธ์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการชุมชน

300,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2561 ของ
กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อประเมิน
สภาวะเสี่ยงของโรคที่
เกิดจากการทํางาน

50,000

โครงการท่ายางดีจัง 450,000

โครงการทําหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

100,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 150,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 200,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายเทศบาลตําบลท่า
ยาง

65,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ใน
งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

300,000

โครงการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ

300,000

โครงการชุมชนน่าอยู่ 150,000

โครงการชุมชน
สัมพันธ์ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการชุมชน

300,000

โครงการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้าง พนักงาน 
ประจําปี 2561 ของ
กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อประเมิน
สภาวะเสี่ยงของโรคที่
เกิดจากการทํางาน

50,000

โครงการท่ายางดีจัง 450,000

โครงการทําหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

100,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 150,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 200,000

โครงการประกวดภาพ
ถ่ายเทศบาลตําบลท่า
ยาง

65,000

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมบําบัด
ฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนําโรคใน
ตลาด

80,000

โครงการแปรงฟันหลัง
อาหาร 25,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้น

50,000

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

80,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง

45,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
เทศบาลตําบลท่ายาง

50,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมบําบัด
ฟืนฟู/กิจกรรมฝึก
อบรมอาชีพ

65,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนําโรคใน
ตลาด

80,000

โครงการแปรงฟันหลัง
อาหาร 25,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้น

50,000

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

80,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณ
สุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง

45,000

โครงการพัฒนาสตรี
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 50,000

โครงการรวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 300,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง

100,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่ายาง

20,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,703,600

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 170,000

โครงการสืบ
สานอนุรักษ์แม่นํา
เพชรบุรี

150,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 50,000

โครงการรวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Cleaning Day

50,000

โครงการวันเทศบาล 50,000

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 300,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง

100,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลท่ายาง

20,000

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของสภาเด็ก
และเยาวชน

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,703,600

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 170,000

โครงการสืบ
สานอนุรักษ์แม่นํา
เพชรบุรี

150,000

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

100,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:59:03 หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแห่เทียน
พรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสําคัญ

80,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ประชาชนที่
ด้อยโอกาสในชุมชน

100,000

โครงการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษาและ
เอดส์

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนําเสีย/การ
จัดการขยะ

100,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000 2,939,500 200,000 350,000 320,000 800,000 1,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 190,000 30,000 3,000 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,240,000 50,000 60,000 20,000 200,000 280,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 50,000 30,000 60,000 155,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 1,305,000 20,000 10,000 44,500 70,000 249,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 3,602,000 100,000 600,000 120,000 600,000 760,000

วัสดุกีฬา 100,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 805,000 20,000 20,000 290,000 50,000 155,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 500,000 20,000 1,020,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,074,100

วัสดุการเกษตร 50,000 420,000 30,000 5,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแห่เทียน
พรรษาและทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสําคัญ

80,000

โครงการให้การ
สงเคราะห์ประชาชนที่
ด้อยโอกาสในชุมชน

100,000

โครงการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษาและ
เอดส์

50,000

โครงการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน

100,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการ
ก่อสร้างระบบรวบรวม
และบําบัดนําเสีย/การ
จัดการขยะ

100,000

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,859,500

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 423,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,850,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 745,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,738,500

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 5,782,000

วัสดุกีฬา 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,390,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 1,550,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,074,100

วัสดุการเกษตร 555,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 100,000 1,900,000 100,000 105,000 30,000 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 10,000 55,000 40,000 5,000 30,000

วัสดุสํานักงาน 179,000 200,000 50,000 220,000 1,050,000

วัสดุอื่น 110,000 20,000 110,000 50,000 100,000 10,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 5,000 15,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 655,000 250,000 200,000 260,000 1,610,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 16,000 10,000 80,000 100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีแถวคอย 
4 ที่นั่ง 30,000

ค่าจัดซือเก้าอีสนาม 70,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 6,800 1,700 17,000

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
คอย

136,000

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบ้วย

136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 2,275,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 155,000

วัสดุสํานักงาน 1,699,000

วัสดุอื่น 400,000

วัสดุการศึกษา 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000

ค่าไฟฟ้า 3,575,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 60,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 226,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีแถวคอย 
4 ที่นั่ง 30,000

ค่าจัดซือเก้าอีสนาม 70,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 25,500

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
คอย

136,000

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบ้วย

136,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อน
เพชร

136,000

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 80,400

ค่าจัดซือชันวางกระเป๋า 12,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 28,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 16,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กราง
เลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 
8 ตู้

80,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 3,800

ค่าจัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 15,000

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

ค่าจัดซือพัดลมชนิด
แขวนเพดาน 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 66,000

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 22,000

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ 2,800 8,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อน
เพชร

136,000

ค่าจัดซือเครื่องปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 80,400

ค่าจัดซือชันวางกระเป๋า 12,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 28,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน 16,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กราง
เลื่อนแบบมือผลัก ชนิด 
8 ตู้

80,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 3,800

ค่าจัดซือโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 15,000

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา 8,500

ค่าจัดซือพัดลมชนิด
แขวนเพดาน 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ 66,000

ค่าจัดซือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 22,000

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที)

7,900

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ 11,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 2 KVA 26,000

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA 2,800

ค่าจัดซือจอภาพ LED 
หรือ LCD ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว

3,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 19,000 19,000

ค่าจัดซือเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้ออ่อน 11,000 33,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครื่องขยาย
เสียง สําหรับระบบงาน
เสียงตามสาย

30,000

ค่าจัดซือเครื่องดีวีดี 8,000

ค่าจัดซือเครื่องบันทึก
เสียง 5,000

ค่าจัดซือเครื่องรับ
สัญญาณ FM 3,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเกษมสุ
ทธาราม

96,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด พร้อมระบบ
ประกาศชนิดไร้สาย

2,980,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพ 74,000

เครื่องสํารองไฟฉุก
เฉิน 30,000

ครุภัณฑ์กีฬา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 2 KVA 26,000

ค่าจัดซือเครื่องสํารอง
ไฟ ขนาด 800 VA 2,800

ค่าจัดซือจอภาพ LED 
หรือ LCD ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว

3,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader)

700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 38,000

ค่าจัดซือเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้ออ่อน 44,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครื่องขยาย
เสียง สําหรับระบบงาน
เสียงตามสาย

30,000

ค่าจัดซือเครื่องดีวีดี 8,000

ค่าจัดซือเครื่องบันทึก
เสียง 5,000

ค่าจัดซือเครื่องรับ
สัญญาณ FM 3,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดเกษมสุ
ทธาราม

96,000

ค่าจัดซือโทรทัศน์วงจร
ปิด พร้อมระบบ
ประกาศชนิดไร้สาย

2,980,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึก
ภาพ 74,000

เครื่องสํารองไฟฉุก
เฉิน 30,000

ครุภัณฑ์กีฬา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือโต๊ะเทเบิล
เทนนิส 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 120,000 590,000 220,000 100,000 1,410,000 330,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครื่องพ่นยา 13,000

ค่าจัดซือเครื่องสูบนํา 
แบบหอยโข่ง 25,000

ค่าจัดซือปัมนําแบบแช่ 25,000

ค่าจัดซือปัมนําไฟฟ้า 8,500

ค่าจัดซือเลื่อยยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซือเครื่องกรอง
ทรายสระว่ายนําพร้อม
ทรายกรอง

325,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ากระเทียม

200,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ายาง

190,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กวัดเกษมสุทธาราม

110,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือพ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์ 15,000

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ 51,000 44,000

ค่าจัดซือรถประจํา
ตําแหน่ง 1,549,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือโต๊ะเทเบิล
เทนนิส 15,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 2,770,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครื่องพ่นยา 13,000

ค่าจัดซือเครื่องสูบนํา 
แบบหอยโข่ง 25,000

ค่าจัดซือปัมนําแบบแช่ 25,000

ค่าจัดซือปัมนําไฟฟ้า 8,500

ค่าจัดซือเลื่อยยนต์ 15,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซือเครื่องกรอง
ทรายสระว่ายนําพร้อม
ทรายกรอง

325,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ากระเทียม

200,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กบ้านท่ายาง

190,000

ค่าจัดซือเครื่องเล่น
สนาม ศูนย์พัฒาเด็ก
เล็กวัดเกษมสุทธาราม

110,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือพ่วงข้างรถ
จักรยานยนต์ 15,000

ค่าจัดซือรถ
จักรยานยนต์ 95,000

ค่าจัดซือรถประจํา
ตําแหน่ง 1,549,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิ่ง ระบบดิจิตอล 18,000 9,000

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิ่งระบบดิจิตอล 
DSLR พร้อมเลนส์
กล้อง

59,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซือข้อแยกสาม
ทาง 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 
ต.ท่าคอย

141,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านวังขุนด่าน 
ม.2 ต.ท่าคอย

140,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียเทศบาล
ตําบลท่ายาง

334,400

โครงการก่อสร้างบ่อ
รวบรวมนําเสียเชื่อม
กับท่อระบายนํา ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนา 
ม.5 ต.ท่ายาง

310,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจร 
บริเวณสะพานข้ามโรง
พยาบาลท่ายาง ชุมชน
ถนนใหญ่ร่วมใจ
พัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิ่ง ระบบดิจิตอล 27,000

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิ่งระบบดิจิตอล 
DSLR พร้อมเลนส์
กล้อง

59,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซือข้อแยกสาม
ทาง 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านท่าซิก ม.6 
ต.ท่าคอย

141,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
ชุมชนบ้านวังขุนด่าน 
ม.2 ต.ท่าคอย

140,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและ
บําบัดนําเสียเทศบาล
ตําบลท่ายาง

334,400

โครงการก่อสร้างบ่อ
รวบรวมนําเสียเชื่อม
กับท่อระบายนํา ชุมชน
บ้านหนองแฟบพัฒนา 
ม.5 ต.ท่ายาง

310,000

โครงการติดตัง
สัญญาณไฟจราจร 
บริเวณสะพานข้ามโรง
พยาบาลท่ายาง ชุมชน
ถนนใหญ่ร่วมใจ
พัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด
หลอด LED จํานวน 4 
ต้น บริเวณสนามกีฬา
สวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ม.7 ต.ท่า
ยาง

182,000

สมทบก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดนํา
เสียเทศบาลตําบลท่า
ยาง

9,756,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 1,300,000 300,000 300,000 200,000 250,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 277,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 1,430,000 170,000 9,621,000

รวม 67,066,800 6,657,000 48,444,500 5,920,000 9,196,800 29,626,800 14,247,600 34,154,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตังเสา
ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด
หลอด LED จํานวน 4 
ต้น บริเวณสนามกีฬา
สวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ม.7 ต.ท่า
ยาง

182,000

สมทบก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบําบัดนํา
เสียเทศบาลตําบลท่า
ยาง

9,756,100

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,650,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 277,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 11,271,000

รวม 215,314,100
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,306,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 20,306,000 บาท

ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า จํานวน 12,200,000 บาท
   โดยคํานวณจากค่าจําหน่ายนํ้าประปาจากมาตรวัดนํ้าในปีที่ผ่านมา

ค่าจําหน่ายนํ้าท่อธาร จํานวน 3,000 บาท
   โดยคํานวณจากค่าจําหน่ายนํ้าประปาในปีที่ผ่านมา

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 7,950,000 บาท
   โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 85,000 บาท
   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผลประโยชน์อื่น รวม 60,000 บาท
ค่าธรรมเนียม จํานวน 57,000 บาท

   โดยคํานวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้นํ้ารายใหม่
ค่าปรับ จํานวน 3,000 บาท

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 8,000 บาท

   โดยประมาณการจากปีที่ผ่านมา เช่น ผู้ใช้นํ้าขอโอนกรรมสิทธิการใช้
นํ้า การย้ายมาตรวัดนํ้า และคํานวณจากโครงการก่อสร้างประจําปีงบ
ประมาณปี พ.ศ.2560 ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายรับจริง

2557 2558 2559

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายนําจากมาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00

ค่าจําหน่ายนําท่อธาร 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0.00 0.00 0.00

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 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

ผลประโยชน์อื่น

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

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เสริม

ค่าเช่า

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00



รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ กิจการประปา

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่ายจริง

2557 2558 2559

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,306,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,761,000 บาท

งบกลาง รวม 2,761,000 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,608,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นให้แก่ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดําเนิน
โครงการวางท่อเมนส่งนํ้าประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลข
ที่ 1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ
.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) โดยให้ตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละสอง ของงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร (12,356,000 x 2%) (กอง
การประปา)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 298,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํารายเดือน จํานวน 2 ราย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (กองการประปา)

สํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินและจําเป็น หรือรายการอื่นที่ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณเพื่อการนั้นไว้ (กองการประปา)

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดําเนิน
โครงการวางท่อเมนส่งนํ้าประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลข
ที่ 1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 45,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
เทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง
ประจําที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ
.2541 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดัง
กล่าว ประกอบกับสําเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/1342 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจะต้องตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ในปีงบ
ประมาณ 2561 ประมาณการตั้งจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ไว้ จํานวน 1,783,000 บาท จึงประมาณการตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เป็นเงิน 90,000 บาท (กองการประปา)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,666,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,666,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,673,600 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลกองการประปา จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งฯ แก่ผู้อํานวยการกองการประปา หัวหน้า
ฝ่ายการเงินและบัญชีตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจํา ตําแหน่งฯ โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้แก่
ลูกจ้างประจําของกองการประปา จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,596,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการ
ประปา จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลัก
เกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 (กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 187,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองการ
ประปา จํานวน 12 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ประปา)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 11,817,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา , ประกวด
ราคา , คณะกรรมการตรวจงานจ้าง , ผู้สํารวจระบบประปา และอื่นๆ ตามที่
ได้รับคําสั่งเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ (กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา   ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้ง
คราวตามความจําเป็น (กองการประปา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (กองการประปา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 1,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก
มาทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดําเนินการเองได้ตามความจํา
เป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการประปา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคําสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของ
รางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทําประโยชน์ให้แก่
เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ใน
กิจกรรมหรือวันสําคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย บํารุงรักษา
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)

ค่าวัสดุ รวม 2,447,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรา
ยาง ฯลฯ  (กองการประปา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการ
ประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ายาล้างมาตรวัดนํ้า จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้
กวาด ผ้าถูพื้น นํ้าจืดสําหรับผลิตนํ้าประปา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 430,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
ต่าง ๆ เช่น ท่อนํ้า และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,450,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรด
เกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบํารุงดูแล
รักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการประปา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ต้นไม้ ฯลฯ (กอง
การประปา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย รูปสี
หรือขาวดํา ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่องแป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองการประปา)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภท
ใด ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย เช่น มิเตอร์นํ้า – 
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ (กองการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,526,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,500,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปา (กองการประปา)
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของ
เทศบาล (กองการประปา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
ราชการ (กองการประปา)

งบลงทุน  เป็นเงิน 1,061,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 709,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,900 บาท
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
   - มีมือจับชนิดบิด   
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น   
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
    ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 6   
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,400 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็น
เก้าอี้ขาพลาสติก มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กอง
การประปา)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 5
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ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 380,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 10 แรง
ม้า จํานวน 130,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 10
 แรงม้า จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 65,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - สามารถสูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชั่วโมง    
   - สามารถส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร   
   - มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,900 รอบ/นาที   
   - พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ติดตั้ง   
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2   
(2) ค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 20 แรง
ม้า จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 20
 แรงม้า จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 125,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   - สามารถสูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม./ชั่วโมง    
   - สามารถส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร   
   - มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,500 รอบ/นาที   
   - พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ติดตั้ง   
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (ก
องการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จํานวน 25,500 บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต จํานวน 25,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
   - ใช้กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์   
   - มีขนาดหัวกระแทกไม่น้อยกว่า 30 มม.   
   - มีอัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,450 ครั้ง/นาที  
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 9,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการ
ประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง  ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 5/10/2560  09:59:33 หน้า : 5/6



ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 186,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี สามารถจ่ายสารได้ไม่น้อยกว่า 315
 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี สามารถจ่ายสารได้ไม่น้อย
กว่า 315 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 75,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   
   - มีขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 0.25 KW./380 V/3 Phase 
   - มีแรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์   
   (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 4   
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี สามารถจ่ายสารได้ไม่น้อยกว่า 5
 ลิตร/ชั่วโมง จํานวน 36,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี สามารถจ่ายสารได้ไม่น้อยกว่า 5
 ลิตร/ชั่วโมง และมีแรงดันไม่น้อยกว่า 8 บาร์ จํานวน 3 ชุด ราคาชุด
ละ 12,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 268 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
   รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการประปา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 352,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 352,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเชื่อมโรงสูบแรงตํ่าประปาท่า
ซิก ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จํานวน 352,000 บาท
   โดยซ่อมแซมเสาทางเดินเข้าไปอาคารสูบนํ้าดิบ จํานวน 16 ต้น พร้อม
ตะแกรงกันวัชพืช รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลท่า
ยาง ที่ กป 1/2561 (กองการประปา)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายรับจริง

2557 2558 2559

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

ผลประโยชน์อื่น

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

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เสริม

ค่าเช่า

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อื่น

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 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. 2561

รายจ่ายจริง

2557 2558 2559

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 16,712,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 9,912,000 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 900,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 900,000 บาท

   โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท
   โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 9,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 9,000,000 บาท

   โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท

   ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,800,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 2,040,000 บาท
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,400,000 บาท
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 1,360,000 บาท
   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  14,126,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 4,190,000 บาท

งบกลาง รวม 4,190,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 190,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วง
มา (9,150,655 x 2%) (สถานธนานุบาล)

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ จํานวน 4,000,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ (สถานธนานุ
บาล)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,590,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,590,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการฯ ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่า
ด้วยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2552 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,500,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่สถานธนานุบาล ตามตําแหน่งที่สํานัก
งาน จ.ส.ท. กําหนดไว้และจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
ค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2547 จํานวน 6 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 962,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 150,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนานุ
บาลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 2,000 บาท
   เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
ได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท่ายาง

อําเภอ ท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพย์รับจํานําประจําปี (สถานธนานุบาล)

ค่าอาหาร จํานวน 170,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด
จํานํา (สถานธนานุบาล)

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนานุบาล)

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 200,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาล 10 % ของค่าจ้างประจํา (สถานธนานุบาล)

ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 93,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนานุบาล (สถาน
ธนานุบาล)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลและค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ (สถานธนานุบาล)

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (สถานธนานุบาล)

ค่าวารสาร จํานวน 8,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ (สถานธนานุบาล)

ค่าสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 5,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอนาจักร เช่น ค่า
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 75,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ค่าวัสดุ รวม 139,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สถานธนา
นุบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
 (สถานธนานุบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล (สถานธนา
นุบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับกิจการและยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk)  
หมึก พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 123,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 4,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลข หรือค่าไปรษณียากร และส่ง
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล (สถาน
ธนานุบาล)

งบลงทุน  เป็นเงิน 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 17,500 บาท
(1) ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ชั้น โดยมีช่องใส่เอกสาร
จํานวน 4 ช่อง และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 180 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สถาน
ธนานุบาล)   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 269 ลําดับที่ 6 
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,500 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็น
เก้าอี้ขาเหล็ก มีท้าวแขน สามารถปรับระดับได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สถาน
ธนานุบาล)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 269
 ลําดับที่ 6

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 6,902,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 6,902,000 บาท

รายจ่ายอื่น จํานวน 2,000 บาท
   เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดําเนินการ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 2,040,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล (สถานธนานุบาล)

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดให้ตั้งในแต่ละปี (สถาน
ธนานุบาล)

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,360,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรางวัล ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุ
บาล (สถานธนานุบาล)

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,400,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (สถานธนานุ
บาล)
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