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ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ายาง

         ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลท่ายางได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2558  ไปแล้วนั้น
         บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลต าบลท่ายางมีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิม่ขึ้น เนื่องจากมีรายรับ
บางประเภทเพิม่มากขึ้น ประกอบกับเทศบาลต าบลท่ายางมีรายรับเกินยอดรวมทัง้ส้ินของประมาณการรายรับ
เป็นเงินทัง้ส้ิน 5,285,002.73 บาท (ณ วันที ่7 กันยายน 2558) ท าให้มีความจ าเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่าย

เพิม่เติม ฉบับที ่1 เป็นเงิน ทัง้ส้ิน 5,105,700 บาท



เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

ของ

ส่วนที่  2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1



ด้าน ยอดรวม

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 5,105,700

1.1 ด้านบริหารทั่วไป 5,000,000

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000,000

1.2 ด้านการด าเนินงานอื่น 105,700

        แผนงานงบกลาง 105,700

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  ของเทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



งาน
งบ

บ าเหน็จ/บ านาญ 105,700 105,700

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

งานงบกลาง

0

105,700

รวม

0

105,700



งาน
งบ

รวม

 - เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

0
0

0

5,000,0005,000,000
งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์

0
0

5,000,000

0
0
0
0
0

5,000,000

0
0
0
0

0
5,000,000

 - ค่าใช้สอย

งบด าเนินการ 0
0
0
0
0

5,000,000

 - รายจ่ายอื่น

 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค

 - ค่าตอบแทน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

0
0

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

0
0 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งบบุคลากร



 



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ส่วนต่าง (+/-)

หมวดภาษีอากร

   ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 7,920,000.00 8,904,419.38 984,419.38

   ภาษีบ ารุงท้องที่ 320,000.00 354,373.75 34,373.75

   ภาษีป้าย 2,310,000.00 2,447,702.00 137,702.00

   อากรการฆา่สัตว์ 32,500.00 36,842.00 4,342.00
รวมหมวดภาษีอากร 10,582,500.00 11,743,337.13 1,160,837.13

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

280,000.00 324,200.00 44,200.00

   ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 8,000.00 11,019.00 3,019.00
   ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ 58,000.00 54,927.00 -3,073.00

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 7,500.00 1,057.30 -6,442.70

   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 1,230,000.00 1,663,300.00 433,300.00

   ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 515,000.00 472,400.00 -42,600.00

   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

34,800.00 33,750.00 -1,050.00

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 23,500.00 15,710.00 -7,790.00

   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,050,000.00 1,269,300.00 219,300.00

   ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 543,701.00 523,701.00

   ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม

อาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 

ตารางเมตร

30,000.00 28,000.00 -2,000.00

   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 800,000.00 790,132.00 -9,868.00

   ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 5,500.00 8,500.00 3,000.00

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 67,000.00 68,270.00 1,270.00

   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 3,710.00 3,590.00 -120.00

   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 6,200.00 5,530.00 -670.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,139,210.00 5,293,386.30 1,154,176.30

รายงานประมาณการรายรับเพิ่มเติม  ฉบับที่  1
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี ส่วนต่าง (+/-)

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
   ค่าเช่าทีดิ่น 1,090.00 1,096.00 6.00

   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 1,213,700.00 1,174,194.00 -39,506.00

   ดอกเบีย้ 1,080,000.00 876,279.08 -203,720.92

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,294,790.00 2,051,569.08 -243,220.92

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,800,000.00 1,344,392.18 -455,607.82

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,800,000.00 1,344,392.18 -455,607.82

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 157,000.00 703,000.00 546,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 980,000.00 858,414.00 -121,586.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,137,000.00 1,561,414.00 424,414.00

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีจัดสรรอื่นๆ - - -
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 50,000,000.00 54,102,603.54 4,102,603.54

ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 12,150,000.00 11,788,118.83 -361,881.17

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,320,000.00 1,744,767.97 424,767.97

ภาษีสุรา 4,900,000.00 5,518,970.68 618,970.68

ภาษีสรรพสามิต 10,600,000.00 9,385,409.63 -1,214,590.37

ค่าภาคหลวงแร่ 202,000.00 229,151.31 27,151.31

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 420,000.00 296,170.57 -123,829.43

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิ่น

9,800,000.00 10,651,918.00 851,918.00

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 0.00 1,229,211.51 1,229,211.51
รวมหมวดภาษีจัดสรร 89,392,000.00 94,946,322.04 5,554,322.04

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

41,000,000.00 38,690,082.00 -2,309,918.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,000,000.00 38,690,082.00 -2,309,918.00
รวมทุกหมวด 150,345,500.00 155,630,502.73 5,285,002.73



      รวมรายรับทั้งส้ิน บาท

รวม 1,160,837.13 บาท แยกเป็น

1.1  ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 984,419.38 บาท
ค าชี้แจง

1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 34,373.75 บาท
ค าชี้แจง

1.3  ภาษีป้าย จ านวน 137,702.00 บาท
ค าชี้แจง

1.4  อากรการฆา่สัตว์ จ านวน 4,342.00 บาท
ค าชี้แจง

รวม 1,154,176.30 บาท แยกเป็น

จ านวน 44,200.00 บาท
ค าชี้แจง

2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 3,019.00 บาท
ค าชี้แจง

2.3  ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ จ านวน -3,073.00 บาท
ค าชี้แจง

    ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ขออนุญาตฆา่สัตว์

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณผ่านมาตามจ านวนป้ายในปัจจุบัน  และในอนาคต

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

                 เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

1. หมวดภาษีอากร

      ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ทีเ่คยเสียภาษี  และรายใหม่ทีค่าดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

     ประมาณการไว้ตามจ านวนรายของผู้ทีเ่คยเสียภาษี  และรายใหม่ทีค่าดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

รายได้ที่จัดเก็บเอง

5,285,002.73

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

2.1  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา



2.4  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน -6,442.70 บาท
ค าชี้แจง  

2.5  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 433,300.00 บาท
ค าชี้แจง

2.6  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน -42,600.00 บาท
ค าชี้แจง

2.7  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
จ านวน -1,050.00 บาท

ค าชี้แจง

2.8  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน -7,790.00 บาท
ค าชี้แจง

2.9  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 219,300.00 บาท
ค าชี้แจง

2.10  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 523,701.00 บาท
ค าชี้แจง

จ านวน -2,000.00 บาท
ค าชี้แจง

จ านวน -9,868.00 บาท
ค าชี้แจง

2.13  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 3,000.00 บาท
ค าชี้แจง

2.14  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,270.00 บาท
ค าชี้แจง

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

พืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

2.11  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมี

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

2.12  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา



 จ านวน -120.00 บาท
ค าชี้แจง

2.16  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน -670.00 บาท
ค าชี้แจง

รวม -243,220.92 บาท แยกเป็น

3.1  ค่าเช่าทีดิ่น จ านวน 6.00 บาท
ค าชี้แจง

3.2  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน -39,506.00 บาท
ค าชี้แจง

3.3  ดอกเบีย้ จ านวน -203,720.92  บาท
ค าชี้แจง

รวม -455,607.82 บาท แยกเป็น

4.1  เงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาล จ านวน -455,607.82 บาท
ค าชี้แจง

รวม 424,414.00 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 546,000.00 บาท
ค าชี้แจง

5.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน -121,586.00 บาท
ค าชี้แจง

และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา  จากการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดจากแม่ค้า

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

2.15  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่่านมา

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 

     ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา



รวม 5,554,322.04 บาท แยกเป็น
1.1  ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 4,102,603.54 บาท

ค าชี้แจง

1.2  ภาษีมูลค่าเพิม่  1  ใน  9 จ านวน -361,881.17 บาท
ค าชี้แจง

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 424,767.97 บาท
ค าชี้แจง

1.4  ภาษีสุรา จ านวน 618,970.68 บาท
ค าชี้แจง

1.5  ภาษีสรรพสามิต จ านวน -1,214,590.37 บาท
ค าชี้แจง

1.6  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 27,151.31 บาท
ค าชี้แจง

1.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน -123,829.43 บาท
ค าชี้แจง

จ านวน 851,918.00 บาท
ค าชี้แจง

1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน จ านวน 1,229,211.51 บาท
ค าชี้แจง

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม -2,309,918.00 บาท

จ านวน -2,309,918.00 บาท
ค าชี้แจง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หมวดภาษีจัดสรร

1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมาลกฎหมายทีดิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

1.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่่านมา

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

   งบลงทุน

     ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,000,000.00

     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 5,000,000.00

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 5,000,000.00

แผนงานงบกลาง

   งบกลาง

     งบกลาง 0.00 0.00 0.00

     บ าเหน็จ/บ านาญ 0.00 0.00 105,700.00

รวมงบกลาง 0.00 0.00 105,700.00

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 105,700.00

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 5,105,700.00

รายงานประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



105,700 บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)                                                                   รวม 105,700 บาท
  1. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 105,700 บาท
   1.1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ต้ังไว้ 105,700 บาท
   (รหัสบัญชี 120100)
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ ตาม
     พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2548 
     มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบบัที่ 4(พ.ศ.2542) โดยใหต้ั้งจา่ยในอัตราร้อยละ
     สองของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจา่ยประจ าปนีั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้
     เงินที่มีผู้อุทศิให ้เงินจา่ยขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทกุประเภทจากรัฐบาล และ
     รายได้จากพนัธบตัร ในปงีบประมาณ พ .ศ.2558 เทศบาลมีเงินรายรับจริงที่
     เพิ่มขึน้จากงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีจ านวน 5,285,002.73 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



5,000,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00121) รวม 5,000,000 บาท
  1. งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
   1.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 5,000,000 บาท
    1.1.1 ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100) ต้ังไว้ 5,000,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุน้้าดับเพลิง จ้านวน 5,000,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุน้้าดับเพลิง จ้านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
     ดังนี้
             - ตัวรถชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จงัหวะ มีก้าลังแรงม้า
               ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
             - มีถังบรรจนุ้้า ปริมาตรความจไุม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร
             - มีเคร่ืองสูบน้้า สามารถสูบน้้าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที
               สามารถท้าแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 180 ปอนด์/ตารางนิ้ว
             - มีแทน่ปนืฉีดน้้าแบบหมุนได้รอบ
             - มีหวัฉีดปรับฝอย
             - มีหวัฉีดไร้แรงสะทอ้น
             - มีหวัฉีดม่านน้้า
             - มีสายส่งน้้าดับเพลิง
             - มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน
             - พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ้าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส้านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 105 ล้าดับที่ 2

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต้าบลท่ายาง  อ้าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการรักษา รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ความสงบภายใน

ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 105,700            105,700       

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ประเภท ครุภัณฑ์ดับเพลิง 5,000,000            5,000,000     

บ าเหน็จ/บ านาญ

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

งบกลาง

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

งบกลาง


