
18,228,000 บาท
1. หมวดรายได้ รวม 18,134,000 บาท
     1.1 ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากมาตรวัดน้้า และค่าบริการ ต้ังไว้ 10,420,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากมาตรวัดน้้าในปีที่ผ่านมา

     1.2 ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากท่อธาร ต้ังไว้ 4,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าจ้าหน่ายน้้าประปาในปีที่ผ่านมา

     1.3 ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ต้ังไว้ 7,710,000 บาท
            โดยประมาณการไว้ต้่ากว่าปีที่ผ่านมา

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต รวม 40,000 บาท
     2.1 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าส้ารวจ ต้ังไว้ 9,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่

     2.2 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าตรวจกอ๊ก ต้ังไว้ 15,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่

     2.3 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าแรงงาน ต้ังไว้ 15,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่
    
     2.4 ประเภทค่าปรับผิดสัญญา/ขอ้บังคับ ต้ังไว้ 1,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา

3. หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน รวม 50,000 บาท
     3.1 ประเภทดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 50,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,000 บาท
     4.1 ประเภทขายแบบกอ่สร้าง ต้ังไว้ 3,000 บาท
            โดยค้านวณจากโครงการกอ่สร้างประจ้าปีงบประมาณปี พ.ศ.2558

     4.2 ประเภทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ต้ังไว้ 1,000 บาท
            โดยประมาณการจากปีที่ผ่านมา เช่น ผู้ใช้น้้าขอโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้้า
     การยา้ยมาตรวัดน้้า ฯลฯ

ประมาณการรายรบั
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลทา่ยาง  อ าเภอทา่ยาง  จังหวัดเพชรบรุี

ประมาณการรายรบั  ทั้งสิน้



3,411,960 บาท
งบกลาง                                                                               รวม 3,411,960 บาท
    1. งบกลาง                                                                            รวม 2,460,000 บาท
     1.1 ค่าช าระหน้ีเงินต้น                                        ตัง้ไว้ 1,608,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าช้าระหนีเ้งินต้นให้แกธ่นาคารออมสิน ซ่ึงกู้มาด้าเนิน
     โครงการวางท่อเมนส่งน้้าประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญาจา้งเลขที่
     1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

     1.2 ค่าช าระหน้ีดอกเบีย้ ตัง้ไว้ 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าช้าระดอกเบีย้ให้แกธ่นาคารออมสิน ซ่ึงกู้มาด้าเนินโครงการ
     วางท่อเมนส่งน้้าประปาท่าซิก-ประปาท่ายาง ตามสัญญาจา้งเลขที่ 1/2552 
     ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

     1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ไว้ 87,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
     ประกนัสังคม พ.ศ.2533 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกา
     ก้าหนดระยะเวลาเร่ิมด้าเนินการจดัเกบ็เงินสมทบฯ พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง
     ออกตามความในพระราชบัญญัติประกนัสังคมดังกล่าว ประกอบกบัส้าเนาหนังสือ
     จงัหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/1342 ลงวันที่ 3 กมุภาพันธ์ 2557 เร่ืองการจา่ย
     เบีย้ประกนัสังคมของพนักงานจา้ง ในปีงบประมาณ 2558
     ประมาณการต้ังจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งไว้ จ้านวน 1,739,000 บาท
     จงึประมาณการต้ังจา่ยเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นเงิน 87,000 บาท
     (กองการประปา)

     1.4 เงินส ารองจ่าย ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นกรณีฉกุเฉนิและจ้าเป็น หรือรายการอื่นที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณ
     เพื่อการนัน้ไว้ (กองการประปา)

     1.5 เงินช่วยพิเศษ ตัง้ไว้ 45,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยค่าท้าศพ ให้แกพ่นักงานและพนักงานจา้งเทศบาล 
     ซ่ึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
     จงัหวัดเพชรบุรี เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง พ.ศ.2548 
     ขอ้ 72 หรือให้แกพ่นักงานเทศบาลหรือลูกจา้งประจ้าที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 
     กนัยายน 2525

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2558

เทศบาลต าบลทา่ยาง  อ าเภอทา่ยาง  จังหวัดเพชรบรุี

แผนงานงบกลาง   รวมรายจ่ายทั้งสิน้



    2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 951,960 บาท
     2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) ตัง้ไว้ 210,360 บาท
     (รหัสบัญชี 120100)
            เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
     ตามพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 
     มาตรา 6 ประกอบกฏกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) โดยให้ต้ังจา่ยในอตัรา
     ร้อยละสอง ของงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจา่ยประจ้าปีนัน้ ทั้งนี้
     ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อทุิศให้ เงินจา่ยขาดเงินสะสม เงินอดุหนุนจากรัฐบาล  
     และรายได้จากพันธบัตร (10,518,000 x 2%) (กองการประปา)

     2.2 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ตัง้ไว้ 741,600 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินบ้าเหน็จลูกจา้งประจ้ารายเดือน จ้านวน 2 ราย ตาม
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ้าเหน็จ ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการ
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (กองการประปา)



14,811,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 14,811,000 บาท
  1. งบบคุลากร รวม 3,739,000 บาท
    1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,739,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ตัง้ไว้ 935,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ้าปี  ให้แกพ่นักงาน
     เทศบาลกองการประปา จ้านวน 5 อตัรา โดยค้านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน
     (กองการประปา)

     1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตัง้ไว้ 1,065,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ้า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ้าปี ให้แก่
     ลูกจา้งประจ้าของกองการประปา จ้านวน 6 อตัรา โดยค้านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ
     12 เดือน (กองการประปา)

     1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตัง้ไว้ 1,378,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองการประปา จ้านวน 13 อตัรา
     โดยค้านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง ลงวันที่ 12 
     พฤษภาคม 2547 (กองการประปา)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตัง้ไว้ 361,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แกพ่นักงานจา้งกองการประปา
     จ้านวน 13 อตัรา โดยค้านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกนิ 12 เดือน (กองการประปา)

  2. งบด าเนินงาน รวม 8,981,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ตัง้ไว้ 20,000 บาท
     ส่วนท้องถ่ิน
            เพื่อจา่ยเงินเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา , ประกวด
     ราคา , คณะกรรมการตรวจงานจา้ง , ผู้ส้ารวจระบบประปา และอื่นๆ ตามที่
     ได้รับค้าส่ังเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ (กองการประปา)

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลทา่ยาง  อ าเภอทา่ยาง  จังหวัดเพชรบรุี

แผนงานการพาณิชย์   รวมรายจ่ายทั้งสิน้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา



     2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท้าการนอกเวลา  ให้แกพ่นักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค้าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราวตาม
     ความจ้าเป็น (กองการประปา)

     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ไว้ 108,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ้า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองการประปา)

    2.2 ค่าใช้สอย รวม 865,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตัง้ไว้ 800,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถา่ยเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก
     มาท้าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ที่เทศบาลไม่อาจด้าเนินการเองได้ตามความจ้าเป็น
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกจิการของเทศบาลฯลฯ (กองการประปา)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 15,000 บาท
     หมวดอ่ืน
     - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ จ้านวน 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค้าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยให้แกบุ่คคลต่าง ๆ ที่ท้าประโยชน์ให้แกเ่ทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกจิกรรมหรือ
     วันส้าคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช้ารุดเสียหาย บ้ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ้ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอื่นๆ
     ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)

    2.3 ค่าวัสดุ รวม 1,752,000 บาท
     2.3.1 วสัดุส านักงาน ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส้านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี้ ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพิมพ์ ซอง 
     แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการประปา)



     2.3.2 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการประปา)

     2.3.3 วสัดุงานบ้านงานครัว ตัง้ไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าซ้ือน้้ายาล้างมาตรวัดน้้า จาน ช้อนส้อม สบู ่ผงซักฟอก 
     ไม้กวาด ผ้าถพูื้น ฯลฯ (กองการประปา)

     2.3.4 วสัดุก่อสร้าง ตัง้ไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการกอ่สร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น ท่อน้้า และอปุกรณ์ประปา ฯลฯ (กองการประปา)

     2.3.5 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นวัสดุอปุกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

     2.3.6 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ ตัง้ไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้้ามันหล่อล่ืน ส้าหรับกจิการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการประปา)

     2.3.7 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัง้ไว้ 900,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้้ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ 
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถงึวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในการบ้ารุงดูแลรักษาและ
     เวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการประปา)

     2.3.8 วสัดุการเกษตร ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือสารเคมี ป้องกนัและก้าจดัศัตรูพืช ต้นไม้ ฯลฯ (กองการประปา)

     2.3.9 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ไว้ 2,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่ากระดาษเขยีนโปสเตอร์ พู่กนัและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 
     แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อดั ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด้า ฯลฯ (กองการประปา)

     2.3.10 วสัดุคอมพิวเตอร์ ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์บันทึกขอ้มูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพิมพ์ส้าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือ่ง
     แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองการประปา)



     2.3.11 วสัดุอ่ืน ตัง้ไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เขา้ลักษณะประเภทหนึง่ประเภทใด
     ตามบัญชีจ้าแนกประเภทรายรับและรายจา่ย เช่น มิเตอร์น้้า – ไฟฟ้า ตะแกรง
     กนัสวะ ฯลฯ (กองการประปา)

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,226,000 บาท
     2.4.1 ค่าไฟฟ้า ตัง้ไว้ 6,200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา (กองการประปา)

     2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ ตัง้ไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่น ๆ อนัเกดิจากการใช้บริการของเทศบาล (กองการประปา)

     2.4.3 ค่าบริการไปรษณยี์ ตัง้ไว้ 1,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
     ราชการ (กองการประปา)

  3. งบลงทนุ รวม 2,091,000 บาท
    3.1 ค่าครภุณัฑ์ รวม 389,000 บาท
     3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตัง้ไว้ 67,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ้านวน 52,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ้านวน 1 คัน โดยมีขนาด
     ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 120 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 9

     (2) ค่าจดัซ้ือพ่วงขา้งแบบมีหลังคา จ้านวน 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพ่วงขา้งรถจกัรยานยนต์แบบมีหลังคา จ้านวน 1 ชุด
     (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จงึจ้าเป็นต้องจดัซ้ือตามราคา
     ท้องตลาด) (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 9

     3.1.2 ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตัง้ไว้ 150,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองจา่ยสารเคมี จ้านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองจา่ยสารเคมี จ้านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
     75,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้่ากว่า 0.5 แรงม้า
            - สามารถจา่ยสารได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตร/ช.ม. 
            - มีแรงดันไม่ต้่ากว่า 10 BAR 



     (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จงึจ้าเป็นต้องจดัซ้ือตามราคา
     ท้องตลาด) (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 9

     3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตัง้ไว้ 22,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น จ้านวน 22,000 บาท
             เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น จ้านวน 2 เคร่ือง ราคา  
     เคร่ืองละ 11,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
             - เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
             - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่ต้่ากว่า 1.5 แรงม้า
             - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 30 ซีซี.
             - พร้อมใบมีด
     (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ล าดับที่ 9

     3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตัง้ไว้ 150,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ้ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการประปา)

    3.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง รวม 1,702,000 บาท
     3.2.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค (รหัสบัญชี 420900) ตัง้ไว้ 1,602,000 บาท
     (1) โครงการกอ่สร้างขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา ชุมชนบ้านหนองแจง ม.9 จ้านวน 442,000 บาท
     ต.ท่ายาง สายสะพานหนองแจง - สะพานด้า เลียบคลองชลประทานสาย 2 ฝ่ังขวา 
     โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 758 เมตร
     และท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 80 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 671 เมตร 
     และท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 531 เมตร 
     ระยะทางรวม 1,960 เมตร พร้อมติดต้ังชุดดับเพลิง จ้านวน 1 ชุด รายละเอยีด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลท่ายางเลขที่ กป 1/2558 (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 5

     (2) โครงการกอ่สร้างขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา ชุมชนเขื่อนเพชร ม.6 จ้านวน 747,000 บาท
     ต.ท่าคอย สายโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่า
     ศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 548 เมตร และท่อพีวีซีขนาด
     เส้นผ่าศูนยก์ลาง 80 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 488 เมตร และท่อพีวีซีขนาด
     เส้นผ่าศูนยก์ลาง 55 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 818 เมตร และท่อเหล็ก
     กนัสนิม(หนา) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ระยะทาง 137 เมตร 
     ระยะทางรวม 1,991 เมตร พร้อมติดต้ังชุดดับเพลิง จ้านวน 1 ชุดรายละเอยีด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลท่ายางเลขที่ กป 2/2558 (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 9



     (3) โครงการกอ่สร้างขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปา ชุมชนบ้านหนองปลวก ม.9 จ้านวน 413,000 บาท
     ต.ท่าคอย สายสะพานทางเขา้หนองปลวก และในหนองปลวกซอย 1 ตลอดแนว 
     โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,074 เมตร 
     และท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 80 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 350 เมตร 
     ระยะทางรวม 1,424 เมตร พร้อมติดต้ังชุดดับเพลิง จ้านวน 1 ชุด รายละเอยีด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบลท่ายางเลขที่ กป 3/2558 (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 79 ล าดับที่ 12

     3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ตัง้ไว้ 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)


