
39,059,800 บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (รหัสบัญช ี00241) รวม 2,978,800 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 1,655,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 1,655,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 1,188,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองช่าง จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

     1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 172,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองช่าง จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองช่าง)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 259,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 2 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 36,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน
     2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 1,297,800 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 126,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 56,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองช่าง)

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

แผนงานเคหะและชมุชน (รหัสบัญช ี00240)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองช่าง)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 790,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 90,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 670,000 บาท
    หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

     (2) โครงการจดัท าผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัท าผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต าบลทา่ยาง
     ตามหนังสือ ที่ พบ 0020/ว 15927 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ส านักงานโยธาธิการ
     และผังเมืองจงัหวัดเพชรบรีุ (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 2

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

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 376,800 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 179,800 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง 
     แฟม้ ตรายาง ฯลฯ (กองช่าง)



     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองช่าง)

     2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

     2.3.4 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 52,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

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

     2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองช่าง)

     2.3.7 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน ฯลฯ (กองช่าง)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 5,000 บาท
     2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท ์(รหสับญัชี 340300) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล 
     ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ เปน็เงิน 5,000 บาท (กองช่าง)



  3. งบลงทุน รวม 26,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 26,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 6,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 6,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล จ านวน 1 เคร่ือง
     ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 8

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)



งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญช ี00242) รวม 18,595,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 2,151,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 2,151,000 บาท
     1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 640,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองช่าง จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองช่าง)

     1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 1,221,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 11 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

     1.1.3 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 290,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน 
     11 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 7,340,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 100,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 1,600,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 1,500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

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



    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 5,140,000 บาท
     2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 1,300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สวิตช์ไฟฟา้ สตาร์ทเตอร์
     ไฟฉาย  สปอตไลท ์ฯลฯ (กองช่าง)

     2.3.2 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 2,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ เหล็ก แปรงทาสี  สี  ตะป ูปนู ทอ่น้ าและอุปกรณ์
     ประปา ลูกรัง หนิคลุก หนิเกล็ด ยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทอ่ระบายน้ า และ
     วัสดุในการซ่อมแซมถนน ฯลฯ (กองช่าง)

     2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

     2.3.4 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 1,300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

     2.3.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง  เช่น  เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ ร้องเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

     2.3.6 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน (กองช่าง)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 500,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ของไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง (กองช่าง)



  3. งบลงทุน รวม 9,104,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 1,077,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 410300) ตัง้ไว้ 400,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุอเนกประสงค์ (ดีเซล) จ านวน 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุอเนกประสงค์ (ดีเซล) แบบตอนเดียว 
     จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี
            - ก าลังสูงสุดแรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า 70(52) 4,000 
            - แผงข้างโครงสร้างท าด้วยเหล็กสแตนเลส และโครงหลังคา
            - หลังคาเปน็เหล็กอลูมิเนียม 
            - มีระบบเคร่ืองปรับอากาศ(ในหอ้งโดยสาร)
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 8

     3.1.2 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง (รหสับญัชี 411000) ตัง้ไว้ 47,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 35,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอัดอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - มีขนาดแรงม้าไม่ต่ ากว่า 3 แรงม้า
            - มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 260 ลิตร
            - มีระบบ 2 ลูกสูบ
            - มีก าลังไฟ 220 วัตต์
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 8

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 12,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ
     ดังนี้
            - แรงดันน้ าไม่น้อยกว่า 225 bar
            - ก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์
            - สายน้ ายาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
            - สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
            - อัตราการไหลของน้ าไม่น้อยกว่า 420 ลิตร
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 8



     3.1.3 ครุภณัฑ์ส ารวจ (รหสับญัชี 411300) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือล้อวัดระยะทางแบบดิจติอล จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือล้อวัดระยะทางแบบดิจติอล จ านวน 2 เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - สามารถวัดระยะได้ถึง 10 กิโลเมตร
            - สามารถค านวณค่าพื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ซับซ้อนได้
            - สามารถปรับระดับความสูงของเคร่ืองมือได้
            - มีขนาดเส้นรอบวงของล้อไม่น้อยกว่า 1 เมตร
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 8

     3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 600,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 8,027,000 บาท
     3.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 6,027,000 บาท
     (1) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน จ านวน 898,000 บาท
     ม.1 ต.ทา่ยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00
     ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 1/2558
     (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 8

     (2) โครงการก่อสร้างลานกีฬา และติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย ชุมชนทา่พุ่ง จ านวน 895,000 บาท
     พฒันา ม.1 ต.ทา่ยาง และชุมชนหน้าวัดทา่คอย ม.3 ต.ทา่คอย รายละเอียด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 2/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 102,103 ล าดับที่ 12

     (3) โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าและปรับปรุงถนน คสล. สายหนองแฟบ - จ านวน 1,883,000 บาท
     กระจวิ ชุมชนบา้นหนองแฟบพฒันา ม .5 ต.ทา่ยาง ทอ่ระบายน้ าขนาดเส้น
     ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร ทางเทา้ คสล. กว้าง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 330 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445.50 ตารางเมตร และก่อสร้างถนน 
     คสล. กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
     ไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง ที่ กช 3/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 18



     (4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวย ูเลียบถนนสายหลัง จ านวน 1,071,000 บาท
     โรงพยาบาลทา่ยางชุมชนบา้นฝ่ังคลอง ม .8 ต.ทา่คอย ขนาดกว้าง 0.90 เมตร 
     ยาว 195.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง 
     ที่ กช 4/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 61 ล าดับที่ 49

     (5) โครงการก่อสร้างปา้ยชือ่ซอย ในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 30 ปา้ย จ านวน 330,000 บาท
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 5/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 3

     (6) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ทา่ยน์้ า จ านวน 950,000 บาท
     ข้ามภพ ชุมชนศาลเจา้ทา่ยาง ม .1 ต.ทา่ยาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
     ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร 
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 7/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 112 ล าดับที่ 1

     3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 2,000,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานสวนสาธารณะ (รหัสบัญช ี00243) รวม 2,040,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 845,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี521000) รวม 845,000 บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 591,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 7 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

     1.1.2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 254,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน 7
     อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 1,005,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 10,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 140,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

     2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 730,000 บาท
     2.3.1 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะป ูปนู ทอ่น้ าและอุปกรณ์
     ประปา ลูกรัง หนิคลุก หนิเกล็ด ดิน และวัสดุในการปรับปรุงภมูิทศัน์งานสวน
     สาธารณะฯลฯ (กองช่าง)



     2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

     2.3.3 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 230,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

     2.3.4 วัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองมือการเกษตร พนัธุ์ไม้ สารเคมีปอ้งกันและ
     ก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ
     (กองช่าง)

     2.3.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง ได้แก่ เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

     2.3.6 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน ฯลฯ (กองช่าง)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 125,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 125,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)

  3. งบลงทุน รวม 190,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 90,000 บาท
     3.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 90,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 100,000 บาท
     3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล (รหัสบัญช ี00244) รวม 14,466,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 5,008,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 5,008,000 บาท
     1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหสับญัชี 220400) ตัง้ไว้ 365,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าปใีหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

     1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 3,199,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 39 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ
     พนักงานจา้งฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     1.1.3 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 1,444,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองสาธารณสุขและ 
     ส่ิงแวดล้อม จ านวน 39 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 5,918,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 200,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 2,390,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 2,210,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ จ านวน 2,200,000)
     (กองช่าง จ านวน 10,000 บาท)



     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 30,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการจดัท าจลิุนทรีย์ จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ าตาล ถังกลมพร้อมฝา
     ปดิแบบมีล็อค ขนาด 120 ลิตร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องในโครงการ
     (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 3

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 3,288,000 บาท
     2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.2 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 600,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น 
     ถังรองรับขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.5 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 1,900,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.6 วัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



     2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     พนักงาน ลูกจา้ง ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เส้ือ กางเกง
     รองเทา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

     2.3.9 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น
     ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.4 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 40,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ภายในโรงจอดรถบรรทกุขยะของ
     เทศบาลต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

     2.4.2 ค่าน้ าประปา (รหสับญัชี 340200) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาที่ใช้ในโรงจอดรถบรรทกุขยะของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

  3. งบลงทุน รวม 3,540,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 800,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 410900) ตัง้ไว้ 300,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือถังคอนเทรนเนอร์ จ านวน 300,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือถังคอนเทรนเนอร์ มีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 8 
     ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 150,000 บาท
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคา
     ทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 14

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 500,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)



    3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 2,740,000 บาท
     3.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค (รหสับญัชี 420900) ตัง้ไว้ 2,000,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงบอ่ขยะเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 2,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าด าเนินการขนถ่ายขยะ ค่าเคร่ืองจกัรกลในการฝังกลบขยะ 
     ค่าน้ ายาเคมี เพื่อใช้ดับกล่ินบอ่ขยะ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ รายละเอียดตามแบบ
     แปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 6/2558 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 1

     3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 740,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานบ าบัดน้ าเสีย (รหัสบัญช ี00245) รวม 980,000 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 760,000 บาท
    1.1 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 230,000 บาท
     1.1.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

     1.1.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 200,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
     ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ 
     ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิงหล่อล่ืน และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็
     (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 116 ล าดับที่ 4

     1.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

    1.2 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 530,000 บาท
     1.2.1 วัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ แปรงทาสี สี ตะป ูปนู ทอ่ระบายน้ าและอุปกรณ์
     ประปา ลูกรัง หนิคลุก หนิเกล็ด และวัสดุในการซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ า ฯลฯ 
     (กองช่าง)

     1.2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

     1.2.3 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)



     1.2.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง ได้แก่ เส่ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

     1.2.5 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน (กองช่าง)

  2. งบลงทุน รวม 220,000 บาท
    2.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 30,000 บาท
     2.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

    2.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 190,000 บาท
     2.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 190,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

























* ช่าง 10,000     
* สาธารณสุขฯ 2,200,000   

2,210,000   







* ช่าง 740,000   




