
9,001,500 บาท
งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (รหัสบัญช ี00121) รวม 9,001,500 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 4,502,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 4,502,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 522,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (ส านักปลัด)

     1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 368,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 2,878,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 27 อัตรา 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (ส านักปลัด)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 734,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานส านักปลัดเทศบาล 
     จ านวน 27 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 2,541,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 81,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (ส านักปลัด)

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

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญช ี00120)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (ส านักปลัด)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 600,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 490,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 50,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล (ส านักปลัด)

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 1,660,000 บาท
     2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟา้ ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม  สบู่  ผงซักฟอก  ไม้กวาด  
     ผ้าถูพื้น ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (ส านักปลัด)



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

     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 800,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟล์ิม  
     ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด 
     ขยาย รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแบบ เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     เจา้หน้าที่ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั และสมาชิก อปพร . สังกัดศูนยเ์ทศบาลฯ 
     เช่น เส้ือดับเพลิง หมวก และรองเทา้ ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.9 วัสดุเครื่องดับเพลิง (รหสับญัชี 331600) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าผงเคมีดับเพลิง น้ ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง สาย
     ส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หวัฉีดน้ าดับเพลิง ฯลฯ (ส านักปลัด)

     2.3.10 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ส านักปลัด)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 200,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในสถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (ส านักปลัด)



  3. งบลงทุน รวม 1,923,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 1,733,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์การเกษตร (รหสับญัชี 410400) ตัง้ไว้ 38,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบแช่ จ านวน 25,000 บาท
              เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบแช่ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
     12,500 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 นิ้ว มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า 
     สามารถดูดโคลนได้  พร้อมอุปกรณ์
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 2

     (2) ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์การเกษตร จ านวน 13,000 บาท
              เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์การเกษตร เปน็เคร่ืองยนต์แบบเบนซิน
     มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมใบเล่ือยขนาด 15 นิ้ว 
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 2

     3.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 410600) ตัง้ไว้ 1,380,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมระบบประกาศไร้สาย จ านวน 1,380,000 บาท
              เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมระบบประกาศไร้สาย 
     พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
              - กล้องวงจรปดิแบบสี ชนิดติดต้ังคงที่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพกิเซล
     พร้อมอุปกรณ์หุ้มกันน้ า กันฝุ่น จ านวน 10 ชุด (รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน
     ของกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
     แบบมุมมองคงที่)
              - เคร่ืองบนัทกึเก็บภาพ ชนิด 16 ช่อง ความละเอียดในการบนัทกึไม่น้อยกว่า
     3 ล้านพกิเซล จ านวน 1 ชุด
              - จอแสดงภาพ แบบ LED ไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จ านวน 1 ชุด
              - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 วัตต์)
     จ านวน 10 ชุด
              - สายใยแก้วน าแสงชนิด 24 Core ยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร
              - ชุดเคร่ืองรับวิทยชุนิดแบง่กลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เปน็รายตัวจากเคร่ืองส่ง
     วิทย ุจ านวน 3 เคร่ือง
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 1



     3.1.3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 15,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องบนัทกึวีดีโอ จ านวน 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องบนัทกึวีดีโอ ระบบดิจติอล โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - สามารถบนัทกึภาพเคล่ือนไหวระดับ Full HD (1920 x 1080) 
            - สามารถถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพกิเซล
            - มีระบบปอ้งกันการส่ันไหว
            - มีหน่วยความจ าภายใน และสามารถเพิ่มหน่วยความจ าภายนอกได้
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 2

     3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ส านักปลัด)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 190,000 บาท
     3.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 90,000 บาท
     (1) โครงการติดต้ังระบบปั๊มน้ า บริเวณริมคลองชลประทาน ชุมชนบา้น จ านวน 90,000 บาท
     ทา่กระเทยีม ม.3 ต.ทา่ยาง โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
     พร้อมทอ่ส่งน้ า รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 5

     3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 35,500 บาท
    4.1 อุดหนุนส่วนราชการ รวม 35,500 บาท
     4.1.1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ป ี2558 ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ป ี2558
     ใหแ้ก่ศูนยป์ฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอทา่ยาง(จะด าเนินการ
     ได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
     อ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดับจงัหวัดแล้ว) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 17



     4.1.2 โครงการสัปดาหร์ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าป ี2558 ตัง้ไว้ 5,500 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการสัปดาหร์ณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 
     ประจ าป ี2558 ใหแ้ก่ศูนยป์ฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอทา่ยาง 
     (จะด าเนินการได้ต่อเมือ่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
     การกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดับจงัหวัดแล้ว) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 99 ล าดับที่ 18


