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ส่วนที่  1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



บาท
                                              บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท     หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง     ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559   ดังต่อไปนี้

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ายาง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

148,570,980.91   (1) รายรับจริงทัง้ส้ิน ประกอบด้วย

1,417,148.00
     หมวดรายได้จากทุน

   (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  40,085,038.18  บาท

             ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2557  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

             1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -  โครงการ รวม  -  บาท                              
             1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  -  โครงการ รวม  -  บาท
             1.1.6 เงินกู้คงค้าง  49,732,632.99  บาท

-

87,913,347.51

4,511,255.00
2,521,558.53
1,526,586.21

        2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2557

     หมวดภาษีอากร

ค าแถลงงบประมาณ

1. สถานะการคลัง

39,855,169.00

        1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

การเงิน  ดังนี้
             1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  131,129,084.76  บาท
             1.1.2 เงินสะสม  108,039,097.15  บาท
             1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  49,250,603.43  บาท

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

        บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารเทศบาล   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลอีกคร้ังหนึ่ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล

     หมวดภาษีจัดสรร

10,825,916.66
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต



บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

    3,674,217.46 บาท
  40,804,719.01 บาท

 - บาท
    4,481,307.27 บาท
    1,660,049.22 บาท
  64,541,100.00 บาท

  16,653,283.67 บาท
  15,997,000.00 บาท

 - บาท
    1,948,173.67 บาท
  11,294,810.97 บาท

 - บาท

 

        3.2 ประเภทกิจการการประปา  กิจการการประปา
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรับจริง 18,601,457 บาท รายจ่ายจริง
   กู้เงินจากธนาคาร
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
   ก าไรสุทธิ ปี 2557
   เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.2557
   ทรัพย์จ าน า

     งบเงินอุดหนุน

     งบรายจ่ายอื่น

     งบกลาง

     งบบุคลากร

21,464,355.67

   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรับจริง 8,155,524.73 บาท รายจ่ายจริง
   กู้เงินจากธนาคาร

     งบด าเนินงาน

     งบลงทุน

        3. งบเฉพาะการ
        3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาล

35,529,211.00
43,252,405.82

   (3) รายจ่ายจริงทัง้ส้ิน 137,523,177.37 บาท ประกอบด้วย

   (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  40,085,038.18  บาท
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน  2,293,000  บาท

27,478,704.88

-

   ก าไรสุทธิ ปี 2557
   เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ.2557
   ทรัพย์จ าน า

9,798,500.00



รายรับ รับจริงปี  2557 ประมาณการ 

2558

ประมาณการ 2559

หมวดภาษีอากร 10,825,916.66 10,582,500.00 11,006,000.00

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8,123,920.13 7,920,000.00 8,300,000.00

ภาษีบ ารุงท้องที่ 312,028.53 320,000.00 320,000.00

ภาษีปา้ย 2,353,260.00 2,310,000.00 2,353,500.00

อากรฆา่สัตว์ 36,708.00 32,500.00 32,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,511,255.00 4,139,210.00 4,716,410.00

ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเปน็อันตราย

ต่อสุขภาพ

315,800.00 280,000.00 280,000.00

ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 11,285.00 8,000.00 8,000.00

ค่าธรรมเนยีมโรงฆา่สัตว์ 54,738.00 58,000.00 58,000.00

ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา 0.00 7,500.00 1,000.00

ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 1,475,490.00 1,230,000.00 1,600,000.00

ค่าธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล 508,900.00 515,000.00 520,000.00

ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่

จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร

35,750.00 34,800.00 34,800.00

ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 20,230.00 23,500.00 22,500.00

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,073,550.00 1,050,000.00 1,180,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา 8,860.00 20,000.00 25,000.00

ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

44,000.00 30,000.00 22,000.00

ค่าใบอนญุาตจ าหนา่ยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 871,270.00 800,000.00 871,500.00

ค่าใบอนญุาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 8,800.00 5,500.00 8,800.00

รายได้จัดเก็บ

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  2559

เทศบาลต าบลท่ายาง

รายรับ

อ าเภอ ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



รายรับ รับจริงปี  2557 ประมาณการ 

2558

ประมาณการ 2559

ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 74,662.00 67,000.00 74,700.00

ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 3,840.00 3,710.00 3,910.00
ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณิชย์ 4,080.00 6,200.00 6,200.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,521,558.53 2,294,790.00 2,629,090.00

ค่าเช่าที่ดิน 0.00 1,090.00 1,090.00

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 1,217,891.00 1,213,700.00 1,328,000.00

ดอกเบีย้ 1,303,667.53 1,080,000.00 1,300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,526,586.21 1,800,000.00 1,800,000.00

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานบุาล 1,526,586.21 1,800,000.00 1,800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,417,148.00 1,137,000.00 1,800,000.00

ค่าขายแบบแปลน 606,000.00 157,000.00 820,000.00

รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 811,148.00 980,000.00 980,000.00

หมวดภาษีจัดสรร 87,913,347.51 89,392,000.00 97,608,000.00

ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์หรือล้อเล่ือน - - 2,000,000.00

ภาษีจัดสรรอื่นๆ - - 20,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 53,244,209.38 50,000,000.00 54,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 12,850,722.31 12,150,000.00 12,500,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 923,356.98 1,320,000.00 1,320,000.00

ภาษีสุรา 5,308,003.16 4,900,000.00 5,500,000.00

ภาษีสรรพสามิต 7,219,936.34 10,600,000.00 10,600,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 267,100.83 202,000.00 268,000.00

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 417,730.51 420,000.00 400,000.00

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน

7,682,288.00 9,800,000.00 11,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 39,855,169.00 41,000,000.00 41,000,000.00

เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

39,855,169.00 41,000,000.00 41,000,000.00

รวมทั้งส้ิน 148,570,980.91 150,345,500.00 160,559,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



งบ รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

งบกลาง 21,464,355.67 22,137,810.00 21,565,290.00
งบบคุลากร 35,529,211.00 38,126,920.00 39,029,000.00
งบด าเนนิงาน 43,252,405.82 53,870,720.00 58,755,680.00
งบลงทุน 27,478,704.88 25,859,780.00 29,039,700.00
งบเงินอุดหนนุ 9,798,500.00 10,297,500.00 10,160,500.00
งบรายจา่ยอื่น - - 2,000,000.00

รวม 137,523,177.37 150,292,730.00 160,550,170.00

               (1) เงินเดือนพนกังาน 17,232,000 บาท
               (2) เงินประจ าต าแหนง่ 1,010,000 บาท
               (3) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 3,739,000 บาท

          (4) ค่าจา้งพนกังานจา้ง 15,640,000 บาท
990,000 บาท

               (6) ค่าเช่าบา้น 653,000 บาท
370,000 บาท
913,000 บาท
914,500 บาท

2,615,190 บาท
               (11) เงินช่วยพิเศษ 105,000 บาท

69,000 บาท
548,000 บาท

รวมป็นเงินทั้งส้ิน 44,798,690 บาท

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2559

เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ     คิดเปน็ร้อยละ  27.90  ของรายจา่ยทีต้ั่งจา่ยจากฐานรายรับทุกประเภทและรวมถึง

               (7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร
               (8) ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ
               (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
               (10) เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญฯ

(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
               (13) เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า

   รายจ่ายตามงบรายจ่ายทั่วไป

               (5) เงินเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง

                 เงินอุดหนนุทัว่ไป (160,559,500.00  บาท)

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559



เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ส่วนที่  2

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ของ

เทศบัญญัติ

เร่ือง



ด้าน ยอดรวม

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 160,550,170

1.1 ด้านบริหารทั่วไป 44,313,500

        แผนงานบริหารทัว่ไป 32,266,500

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12,047,000

1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม 94,671,380

        แผนงานการศึกษา 23,058,780

        แผนงานสาธารณสุข 8,144,200

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,871,000

        แผนงานการเคหะและชุมชน 48,087,900

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9,509,500

1.3 ด้านการด าเนินงานอื่น 21,565,290

        แผนงานงบกลาง 21,565,290

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 31,351,000

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 31,351,000

        แผนงานการพาณิชย์ 31,351,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 191,901,170

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ของเทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



งาน
งบ

งานงบกลาง

18,705,100

21,565,290

รวม

18,705,100

21,565,290

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม
บ าเหน็จ/บ านาญ 2,860,190 2,860,190



งาน
งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

867,500
355,000

0
0
0
0

32,266,500

443,000
880,000
670,000
200,000
168,600

0
168,600

0
0

694,000
7,128,000
2,640,000
2,080,000
1,222,500

0
0

8,900,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม

148,100
155,000

0
0
0
0

5,747,100

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

งบลงทุน

 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 - ค่าครุภัณฑ์
 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

 - เงินอุดหนุน

 - รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น

 - ค่าตอบแทน
 - ค่าใช้สอย
 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค

1,650,000
1,860,000

0
17,618,800

งานบริหารงานคลัง รวม

8,924,000
4,428,000
4,496,000
7,944,000

6,539,000
0

6,539,000
2,193,000

3,039,000
0

3,039,000
2,405,000

18,502,000
4,428,000
14,074,000
12,542,000

750,800
550,800
200,000

0
0
0

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

4,284,000
150,000 101,000

1,964,000
320,000
20,000
303,100



งาน
งบ

 - ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบบุคลากร

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4,798,000
4,798,000

รวม

4,798,000
4,798,000
3,031,000

81,000
1,140,000
1,610,000
200,000

4,181,000

3,031,000
81,000

1,140,000
1,610,000
200,000

4,181,000

 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค

 - ค่าตอบแทน

3,891,0003,891,000
งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์

รวม

 - เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

290,000
37,000
37,000

0
0

12,047,000

290,000
37,000
37,000

0
0

12,047,000
 - รายจ่ายอื่น



งาน
งบ

566,100383,100
300,000

8,892,000
8,892,000

0
0

19,625,780
 - รายจ่ายอื่น

รวม

683,100

1,428,000
1,428,000

11,209,680
76,000

4,788,200
6,050,480

866,100
295,000

0
3,433,000

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,428,000
1,428,000
1,159,000

76,000

463,000
0

300,000
9,555,000
9,555,000

0
0

23,058,780

0
0

10,050,680
0

4,168,200
5,587,480
295,000

 - ค่าครุภัณฑ์
 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

183,000

620,000

183,000
0

663,000
663,000

0

 - ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

 - ค่าตอบแทน

 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา



งาน
งบ

636,700
0

458,500
458,500

0
0

8,144,200

2,720,000
2,720,000
4,329,000
252,000

1,885,000
1,927,000

255,000
593,000
593,000

0
458,500
458,500

0
0

4,084,500
 - รายจ่ายอื่น

รวม

43,700
43,700

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสาธารณสุข

2,459,000
2,459,000
1,557,000
172,000

1,135,000
240,000
10,000

0
0
0
0
0

4,059,700

 - ค่าตอบแทน

 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์
 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

261,000
261,000

2,772,000
80,000
750,000

1,687,000

งบบุคลากร
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

 - ค่าใช้สอย

265,000
636,700



งาน
งบ

0 0
0 0
0 0

5,871,000 5,871,000

รวม

0
310,000 310,000
10,000 10,000
300,000 300,000

0 0

3,306,000
106,000 106,000

2,600,000 2,600,000
600,000

งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์
 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
 - รายจ่ายอื่น

รวม

 - ค่าใช้สอย

 - ค่าสาธารณูปโภค

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2,255,000 2,255,000
2,255,000 2,255,000
3,306,000

600,000
0

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน
 - ค่าตอบแทน

 - ค่าวัสดุ



งาน รวม
งบ

9,326,000
9,326,000

18,728,000
493,000

7,790,000
9,764,000
681,000

18,033,900
3,074,900
14,959,000

0
0

2,000,000
2,000,000

48,087,900

แผนงานเคหะและชุมชน

10,000

งานสวนสาธารณะ

849,000

183,000 100,000 - ค่าตอบแทน
360,000

รวม

งบบุคลากร
1,784,000 1,954,000
945,000 9,350,000

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน

 - ค่าใช้สอย

0
2,000,000งบรายจ่ายอื่น

 - รายจ่ายอื่น

 - เงินอุดหนุน

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน
 - ค่าครุภัณฑ์

5,050,000 - ค่าวัสดุ
16,000 500,000 - ค่าสาธารณูปโภค

0 0
0
0
0

งานไฟฟ้าถนนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

1,784,000

125,900
0

849,000

125,000
59,000
39,000
20,000

125,900 11,759,000

3,700,000
386,000

290,000
680,000

1,105,000

1,954,000

100,000
11,659,000

23,063,000
2,000,000

0
0
0
0

2,013,000

4,739,000
4,739,000
6,468,000
200,000

3,040,000
3,188,000

40,000
6,040,000
2,800,000
3,240,000

0
0
0
0

17,247,000

0
0

0
0

910,000

งานบ าบัดน  าเสียงานก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

0
0

860,000
0

400,000
460,000

0
50,000
10,000
40,000

4,854,900



งาน
งบ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบรายจ่ายอื่น 0 0 0

0 110,000 110,000
 - เงินอุดหนุน 0 110,000 110,000

0 0 0
0 0 0

4,540,000 1,070,000 5,610,000

งบบุคลากร

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

130,000 0 130,000
 - ค่าใช้สอย 3,040,000 1,070,000 4,110,000

750,000 0 750,000 - ค่าวัสดุ
 - ค่าสาธารณูปโภค 620,000 0 620,000
งบลงทุน 3,789,500 0 3,789,500
 - ค่าครุภัณฑ์ 1,669,500 0 1,669,500

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน
 - ค่าตอบแทน

 - รายจ่ายอื่น 0 0 0
รวม 8,329,500 1,180,000 9,509,500

 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 2,120,000 0 2,120,000
งบเงินอุดหนุน



191,901,170 บาท

160,550,170

ยอดรวม 32,266,500 บาท
ยอดรวม 12,047,000 บาท

ยอดรวม 23,058,780 บาท
ยอดรวม 8,144,200 บาท
ยอดรวม 5,871,000 บาท
ยอดรวม 48,087,900 บาท
ยอดรวม 9,509,500 บาท

ยอดรวม 21,565,290 บาท

31,351,000 บาท  ดังนี้
งบกลาง ยอดรวม 6,948,000 บาท
งบบุคลากร ยอดรวม 5,300,000 บาท
งบด าเนินการ ยอดรวม 11,397,000 บาท
งบลงทุน ยอดรวม 1,636,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ยอดรวม 6,070,000 บาท
งบเงินอุดหนุน ยอดรวม - บาท

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ดังต่อไปนี้

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้

                         ภายใน
             4.2  ด้านบริการชุมชนและสังคม
                    (1) แผนงานการศึกษา
                    (2) แผนงานสาธารณสุข
                    (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

                    (1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป
                    (2) แผนงานการรักษาความสงบ

             4.1  ด้านบริหารทัว่ไป

                    (4) แผนงานเคหะและชุมชน
                    (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
                         และนันทนาการ
              4.3  ด้านการด าเนินงานอื่น
                    (1) แผนงานงบกลาง

           ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้เป็นจ านวน

           ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน

                      โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่ายาง

           ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

           ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป
           ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559



 



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557     ปี 2558     

 ณ วันที่ 1 ก.ค. 

2558

ปี 2559

หมวดภาษีอากร
   ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 5,379,300.50 7,915,646.82 8,123,920.13 8,660,037.38 2.17 % 8,300,000.00
   ภาษีบ ารุงท้องที่ 380,557.35 396,564.73 312,028.53 337,183.35 2.55 % 320,000.00
   ภาษีป้าย 2,156,308.30 2,309,513.00 2,353,260.00 2,411,713.00 0.01 % 2,353,500.00
   อากรการฆ่าสัตว์ 31,412.00 32,416.00 36,708.00 27,812.00 -11.46 % 32,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 7,947,578.15 10,654,140.55 10,825,916.66 11,436,745.73 11,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
   ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ

289,000.00 279,850.00 315,800.00 285,700.00 -11.34 % 280,000.00

   ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว์ 0.00 0.00 11,285.00 41,592.00 -29.11 % 8,000.00
   ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 55,149.00 57,768.00 54,738.00 8,331.00 5.96 % 58,000.00
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 6,430.13 8,419.60 0.00 824.50 0.00 % 1,000.00
   ค่าธรรมเนียมเกบ็และขนขยะมูลฝอย 1,089,390.00 1,200,540.00 1,475,490.00 1,333,070.00 8.44 % 1,600,000.00
   ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนอจุจาระหรือส่ิงปฏิกลู 508,700.00 514,300.00 508,900.00 405,300.00 2.18 % 520,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557     ปี 2558     

 ณ วันที่ 1 ก.ค. 

2558

ปี 2559

   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

42,200.00 34,700.00 35,750.00 27,600.00 -2.66 % 34,800.00

   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 22,240.00 23,200.00 20,230.00 13,500.00 11.22 % 22,500.00
   ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,051,700.00 1,104,250.00 1,073,550.00 934,650.00 9.92 % 1,180,000.00
   ค่าปรับการผิดสัญญา 31,056.00 69,148.00 8,860.00 543,701.00 182.17 % 25,000.00
   ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม

อาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

28,800.00 28,000.00 44,000.00 22,000.00 -50.00 % 22,000.00

   ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 679,822.00 679,315.00 871,270.00 647,114.00 0.03 % 871,500.00
   ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 5,000.00 7,500.00 8,800.00 7,000.00 0.00 % 8,800.00
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 152,629.00 66,301.00 74,662.00 62,848.00 0.05 % 74,700.00
   ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 3,780.00 3,707.00 3,840.00 3,135.00 1.82 % 3,910.00
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 6,440.00 4,080.00 4,170.00 51.96 % 6,200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,965,896.13 4,083,438.60 4,511,255.00 4,340,535.50 4,716,410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
   ค่าเช่าทีดิ่น 3,846.00 7,225.00 0.00 0.00 0.00 % 1,090.00
   ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 1,209,440.00 1,210,847.00 1,217,891.00 957,307.00 9.04 % 1,328,000.00
   ดอกเบีย้ 994,514.77 1,212,870.06 1,303,667.53 803,172.76 -0.28 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,207,800.77 2,430,942.06 2,521,558.53 1,760,479.76 2,629,090.00

รายรับจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557     ปี 2558     

 ณ วันที่ 1 ก.ค. 

2558

ปี 2559

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,366,359.59 1,464,750.29 1,526,586.21 0.00 17.91 % 1,800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,366,359.59 1,464,750.29 1,526,586.21 0.00 1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 54,300.00 156,600.00 606,000.00 447,000.00 35.31 % 820,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 973,983.35 1,029,085.00 811,148.00 694,399.00 20.82 % 980,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,028,283.35 1,185,685.00 1,417,148.00 1,141,399.00 1,800,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน 0.00 0.00 0.00 775,503.98 0.00 % 2,000,000.00
ภาษีจดัสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 34,858,301.39 48,776,609.37 53,244,209.38 40,635,480.97 1.42 % 54,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 20,362,627.41 11,995,231.88 12,850,722.31 9,524,322.19 -2.73 % 12,500,000.00
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 1,038,110.79 1,314,545.90 923,356.98 1,559,408.08 42.96 % 1,320,000.00
ภาษีสุรา 4,696,891.37 4,864,095.88 5,308,003.16 4,717,378.72 3.62 % 5,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต 8,440,772.03 10,634,169.55 7,219,936.34 7,660,442.37 46.82 % 10,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่ 216,552.37 201,641.59 267,100.83 229,151.31 0.34 % 268,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 343,027.85 436,215.99 417,730.51 245,949.11 -4.24 % 400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายทีดิ่น

7,734,897.00 9,712,332.00 7,682,288.00 8,969,606.00 43.19 % 11,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 77,691,180.21 87,934,842.16 87,913,347.51 74,317,242.73 97,608,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557     ปี 2558     

 ณ วันที่ 1 ก.ค. 

2558

ปี 2559

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

32,305,424.00 37,382,309.00 39,855,169.00 34,650,107.00 2.87 % 41,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,305,424.00 37,382,309.00 39,855,169.00 34,650,107.00 41,000,000.00

รวมทุกหมวด 126,512,522.20 145,136,107.66 148,570,980.91 127,646,509.72 160,559,500.00

รายรับจริง ประมาณการ

 ยอดต่าง 

(%)



      รวมรายรับทั้งส้ิน บาท

รวม 11,006,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 8,300,000 บาท

ค าชี้แจง

1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 320,000 บาท

ค าชี้แจง

1.3 ภาษีป้าย จ านวน 2,353,500 บาท

ค าชี้แจง

1.4 อากรการฆา่สัตว์ จ านวน 32,500 บาท

ค าชี้แจง

รวม 4,716,410 บาท แยกเป็น

จ านวน 280,000 บาท

ค าชี้แจง

2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 8,000 บาท

ค าชี้แจง

2.3 ค่าธรรมเนียมโรงฆา่สัตว์ จ านวน 58,000 บาท

ค าชี้แจง

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท

ค าชี้แจง

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณผ่านมาตามจ านวนป้ายในปัจจุบัน  และในอนาคต

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

    ประมาณการไวต้ามจ านวนรายของผู้ขออนุญาตฆา่สัตว์

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.1 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                 เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

1. หมวดภาษีอากร

160,559,500

      ประมาณการไวต้ามจ านวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี  และรายใหม่ที่คาดวา่จะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

     ประมาณการไวต้ามจ านวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี  และรายใหม่ที่คาดวา่จะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

รายได้ที่จัดเก็บเอง



2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 1,600,000 บาท

ค าชี้แจง

2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล จ านวน 520,000 บาท

ค าชี้แจง

2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จ านวน 34,800 บาท

ค าชี้แจง

2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 22,500 บาท

ค าชี้แจง

2.9 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,180,000 บาท

ค าชี้แจง

2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 25,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 22,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 871,500 บาท

ค าชี้แจง

2.13 ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 8,800 บาท

ค าชี้แจง

2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 74,700 บาท

ค าชี้แจง

 จ านวน 3,910 บาท

ค าชี้แจง

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.12 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.11 ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมี

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร



2.16 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 6,200 บาท

ค าชี้แจง

รวม 2,629,090 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าเช่าที่ดิน จ านวน 1,090 บาท

ค าชี้แจง

3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จ านวน 1,328,000 บาท

ค าชี้แจง

3.3 ดอกเบี้ย จ านวน 1,300,000  บาท

ค าชี้แจง

รวม 1,800,000 บาท แยกเป็น

4.1 เงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาล จ านวน 1,800,000 บาท

ค าชี้แจง

รวม 1,800,000 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน 820,000 บาท

ค าชี้แจง

5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 980,000 บาท

ค าชี้แจง

และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รวม 97,608,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน จ านวน 2,000,000 บาท

ค าชี้แจง

1.2 ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท

ค าชี้แจง      ประมาณการไวต้ามที่คาดวา่จะได้รับ

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

 

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวสู้งกวา่รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน

       ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  จากการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดจากแม่ค้า

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา



1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 54,000,000 บาท

ค าชี้แจง

1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9 จ านวน 12,500,000 บาท

ค าชี้แจง

1.5 ภาษีธรุกิจเฉพาะ จ านวน 1,320,000 บาท

ค าชี้แจง

1.6 ภาษีสุรา จ านวน 5,500,000 บาท

ค าชี้แจง

1.7 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 10,600,000 บาท

ค าชี้แจง

1.8 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 268,000 บาท

ค าชี้แจง

1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 400,000 บาท

ค าชี้แจง

จ านวน 11,000,000 บาท

ค าชี้แจง

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 41,000,000 บาท

จ านวน 41,000,000 บาท

ค าชี้แจง

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

     ประมาณการไวใ้กล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,889,762.00 3,070,741.00 3,067,596.00 3,320,190.00 4,426,920.00 0.02 % 4,428,000.00
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,745,408.00 4,428,087.00 4,441,037.00 3,076,290.00 4,326,000.00 3.93 % 4,496,000.00

รวมงบบุคลากร 5,635,170.00 7,498,828.00 7,508,633.00 6,396,480.00 8,752,920.00 8,924,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 2,048,427.00 496,621.00 136,446.00 62,950.00 226,000.00 -33.63 % 150,000.00
     ค่าใช้สอย 2,973,851.72 1,707,200.25 2,072,882.97 1,765,974.64 2,720,000.00 57.50 % 4,284,000.00
     ค่าวัสดุ 1,585,806.95 1,510,217.22 1,481,120.55 827,347.12 1,745,000.00 -5.44 % 1,650,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 958,892.30 1,288,446.47 1,296,609.61 1,147,966.29 1,760,000.00 5.68 % 1,860,000.00

        รวมงบด าเนินการ 7,566,977.97 5,002,484.94 4,987,059.13 3,804,238.05 6,451,000.00 7,944,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 1,124,888.21 909,678.29 25,000.00 2,446,080.00 -77.48 % 550,800.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 18,720.00 3,388,000.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 1,143,608.21 4,297,678.29 25,000.00 2,646,080.00 750,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลท่ายาง
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

รายจ่ายจริง
 ยอดต่าง 

(%)

ประมาณการ



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงานบริหารทั่วไป 13,262,147.97 13,644,921.15 16,793,370.42 10,225,718.05 17,850,000.00 17,618,800.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,786,989.00 2,093,430.00 2,593,611.00 2,033,300.00 2,721,000.00 11.69 % 3,039,000.00

รวมงบบุคลากร 1,786,989.00 2,093,430.00 2,593,611.00 2,033,300.00 2,721,000.00 3,039,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 65,966.50 134,233.00 77,548.00 57,952.00 99,000.00 2.02 % 101,000.00
     ค่าใช้สอย 1,010,873.00 1,191,020.00 1,268,043.10 1,069,647.50 1,764,000.00 11.34 % 1,964,000.00
     ค่าวัสดุ 186,603.47 160,301.59 137,855.11 126,032.21 290,000.00 10.34 % 320,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 3,745.00 3,745.00 3,745.00 0.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

        รวมงบด าเนินการ 1,267,187.97 1,489,299.59 1,487,191.21 1,253,631.71 2,163,000.00 2,405,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 83,209.80 48,895.52 95,800.00 126,000.00 17.54 % 148,100.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 165,250.00 255,340.00 171,170.00 124,180.00 311,600.00 -50.26 % 155,000.00

รวมงบลงทุน 165,250.00 338,549.80 220,065.52 219,980.00 437,600.00 303,100.00

 ยอดต่าง 

(%)

ประมาณการรายจ่ายจริง



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,219,426.97 3,921,279.39 4,300,867.73 3,506,911.71 5,321,600.00 5,747,100.00

งานบริหารงานคลัง
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,755,748.00 5,127,202.00 5,764,122.00 4,575,499.00 5,992,000.00 9.13 % 6,539,000.00

รวมงบบุคลากร 4,755,748.00 5,127,202.00 5,764,122.00 4,575,499.00 5,992,000.00 6,539,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 391,689.00 488,984.00 395,404.00 218,294.00 311,000.00 42.44 % 443,000.00
     ค่าใช้สอย 623,904.58 501,157.59 620,449.58 401,125.37 830,000.00 6.02 % 880,000.00
     ค่าวัสดุ 520,260.20 519,017.94 657,462.59 330,293.72 675,000.00 -0.74 % 670,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 537,832.44 573,236.55 518,131.40 61,705.88 600,000.00 -66.67 % 200,000.00

        รวมงบด าเนินการ 2,073,686.22 2,082,396.08 2,191,447.57 1,011,418.97 2,416,000.00 2,193,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 156,742.74 113,499.34 124,280.00 158,300.00 6.51 % 168,600.00

รวมงบลงทุน 0.00 156,742.74 113,499.34 124,280.00 158,300.00 168,600.00
รวมงานบริหารงานคลัง 6,829,434.22 7,366,340.82 8,069,068.91 5,711,197.97 8,566,300.00 8,900,600.00

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 23,311,009.16 24,932,541.36 29,163,307.06 19,443,827.73 31,737,900.00 32,266,500.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,741,506.00 3,968,946.00 4,434,760.00 3,284,505.00 4,502,000.00 6.57 % 4,798,000.00

รวมงบบุคลากร 3,741,506.00 3,968,946.00 4,434,760.00 3,284,505.00 4,502,000.00 4,798,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 87,022.00 164,249.00 83,342.00 35,700.00 81,000.00 0.00 % 81,000.00
     ค่าใช้สอย 781,449.00 399,018.50 460,160.00 812,930.07 600,000.00 90.00 % 1,140,000.00
     ค่าวัสดุ 995,401.57 933,754.46 1,214,010.40 1,040,935.90 1,660,000.00 -3.01 % 1,610,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 53,111.51 119,420.30 169,999.55 138,503.81 200,000.00 0.00 % 200,000.00

        รวมงบด าเนินการ 1,916,984.08 1,616,442.26 1,927,511.95 2,028,069.78 2,541,000.00 3,031,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 429,228.00 3,261,434.63 52,990.00 1,733,000.00 124.52 % 3,891,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 183,000.00 80,000.00 90,000.00 190,000.00 52.63 % 290,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 612,228.00 3,341,434.63 142,990.00 1,923,000.00 4,181,000.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 10,000.00 35,500.00 45,500.00 5,500.00 35,500.00 4.23 % 37,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 35,500.00 45,500.00 5,500.00 35,500.00 37,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,668,490.08 6,233,116.26 9,749,206.58 5,461,064.78 9,001,500.00 12,047,000.00

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 5,668,490.08 6,233,116.26 9,749,206.58 5,461,064.78 9,001,500.00 12,047,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,483,679.56 1,557,828.00 1,826,093.00 1,273,534.00 1,885,000.00 -24.24 % 1,428,000.00

รวมงบบุคลากร 1,483,679.56 1,557,828.00 1,826,093.00 1,273,534.00 1,885,000.00 1,428,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 84,931.50 133,422.00 75,217.00 57,566.00 93,000.00 -18.28 % 76,000.00
     ค่าใช้สอย 3,126,014.50 1,228,835.40 1,703,904.54 392,326.16 730,000.00 -15.07 % 620,000.00
     ค่าวัสดุ 5,168,900.64 411,061.43 448,461.63 126,837.71 463,000.00 0.00 % 463,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 64,574.43 222,308.70 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

        รวมงบด าเนินการ 8,444,421.07 1,995,627.53 2,227,583.17 576,729.87 1,286,000.00 1,159,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 109,400.00 0.00 115,000.00 59.13 % 183,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 109,400.00 0.00 115,000.00 183,000.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 258,000.00 428,000.00 563,000.00 563,000.00 633,000.00 4.74 % 663,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 258,000.00 428,000.00 563,000.00 563,000.00 633,000.00 663,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,186,100.63 3,981,455.53 4,726,076.17 2,413,263.87 3,919,000.00 3,433,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
   งบด าเนินการ
     ค่าใช้สอย 0.00 1,629,970.00 2,399,960.00 2,354,919.53 3,502,000.00 19.02 % 4,168,200.00
     ค่าวัสดุ 119,864.00 4,714,203.43 4,904,219.77 2,841,459.06 5,411,920.00 3.24 % 5,587,480.00
     ค่าสาธารณูปโภค 0.00 127,537.18 133,657.41 107,064.53 295,000.00 0.00 % 295,000.00

        รวมงบด าเนินการ 119,864.00 6,471,710.61 7,437,837.18 5,303,443.12 9,208,920.00 10,050,680.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 283,800.00 70,290.00 213,000.00 313,800.00 22.08 % 383,100.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 222,614.00 226,000.00 24,400.00 4,137,000.00 -92.75 % 300,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 506,414.00 296,290.00 237,400.00 4,450,800.00 683,100.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 5,413,200.00 5,436,600.00 8,560,000.00 6,585,000.00 8,784,000.00 1.23 % 8,892,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 5,413,200.00 5,436,600.00 8,560,000.00 6,585,000.00 8,784,000.00 8,892,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,533,064.00 12,414,724.61 16,294,127.18 12,125,843.12 22,443,720.00 19,625,780.00

รวมแผนงานการศึกษา 15,719,164.63 16,396,180.14 21,020,203.35 14,539,106.99 26,362,720.00 23,058,780.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 103,520.00 67,760.00 63,040.00 73,640.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00
     ค่าใช้สอย 984,761.00 1,366,040.00 1,328,574.30 1,250,432.20 2,290,000.00 32.75 % 3,040,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

     ค่าวัสดุ 471,684.00 399,886.17 560,125.66 493,220.47 620,000.00 20.97 % 750,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 149,322.44 206,958.72 298,571.72 343,873.84 420,000.00 47.62 % 620,000.00

        รวมงบด าเนินการ 1,709,287.44 2,040,644.89 2,250,311.68 2,161,166.51 3,460,000.00 4,540,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 70,100.00 445,050.00 348,000.00 428,000.00 290.07 % 1,669,500.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 2,073,000.00 0.00 610,000.00 247.54 % 2,120,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 70,100.00 2,518,050.00 348,000.00 1,038,000.00 3,789,500.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,709,287.44 2,110,744.89 4,768,361.68 2,509,166.51 4,498,000.00 8,329,500.00

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
   งบด าเนินการ
     ค่าใช้สอย 595,000.00 650,000.00 656,180.00 869,600.00 1,040,000.00 2.88 % 1,070,000.00

        รวมงบด าเนินการ 595,000.00 650,000.00 656,180.00 869,600.00 1,040,000.00 1,070,000.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 80,000.00 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 675,000.00 730,000.00 766,180.00 979,600.00 1,150,000.00 1,180,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,384,287.44 2,840,744.89 5,534,541.68 3,488,766.51 5,648,000.00 9,509,500.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,952,150.00 1,985,315.00 2,158,766.00 1,732,350.00 2,340,000.00 5.09 % 2,459,000.00

รวมงบบุคลากร 1,952,150.00 1,985,315.00 2,158,766.00 1,732,350.00 2,340,000.00 2,459,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 123,412.00 187,408.00 168,730.00 110,420.00 184,000.00 -6.52 % 172,000.00
     ค่าใช้สอย 821,265.93 976,625.38 1,266,847.63 882,828.50 1,240,000.00 -8.47 % 1,135,000.00
     ค่าวัสดุ 168,397.51 144,921.92 159,380.40 88,470.48 250,000.00 -4.00 % 240,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 44,214.61 107.75 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

        รวมงบด าเนินการ 1,157,290.05 1,309,063.05 1,594,958.03 1,081,718.98 1,684,000.00 1,557,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 32,950.00 33,458.90 4,190.00 26,000.00 68.08 % 43,700.00

รวมงบลงทุน 0.00 32,950.00 33,458.90 4,190.00 26,000.00 43,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,109,440.05 3,327,328.05 3,787,182.93 2,818,258.98 4,050,000.00 4,059,700.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 189,260.00 216,000.00 236,430.00 186,030.00 250,000.00 4.40 % 261,000.00

รวมงบบุคลากร 189,260.00 216,000.00 236,430.00 186,030.00 250,000.00 261,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 32,040.00 34,440.00 30,060.00 11,430.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     ค่าใช้สอย 702,250.00 551,262.00 895,200.15 1,101,545.00 1,545,000.00 -51.46 % 750,000.00
     ค่าวัสดุ 1,107,120.38 1,091,187.47 1,011,044.30 714,240.32 1,723,000.00 -2.09 % 1,687,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 125,681.97 182,427.07 197,386.75 149,810.06 255,000.00 0.00 % 255,000.00

        รวมงบด าเนินการ 1,967,092.35 1,859,316.54 2,133,691.20 1,977,025.38 3,603,000.00 2,772,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 132,570.00 286,400.00 0.00 1,610,000.00 -63.17 % 593,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบลงทุน 0.00 141,570.00 286,400.00 0.00 1,610,000.00 593,000.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 410,000.00 455,000.00 520,000.00 277,500.00 645,000.00 -28.91 % 458,500.00

รวมงบเงินอุดหนุน 410,000.00 455,000.00 520,000.00 277,500.00 645,000.00 458,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,566,352.35 2,671,886.54 3,176,521.20 2,440,555.38 6,108,000.00 4,084,500.00

รวมแผนงานสาธารณสุข 5,675,792.40 5,999,214.59 6,963,704.13 5,258,814.36 10,158,000.00 8,144,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,366,450.00 1,561,130.00 1,984,162.00 1,514,835.00 2,025,000.00 11.36 % 2,255,000.00

รวมงบบุคลากร 1,366,450.00 1,561,130.00 1,984,162.00 1,514,835.00 2,025,000.00 2,255,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 64,812.00 78,515.00 62,760.00 46,680.00 107,000.00 -0.93 % 106,000.00
     ค่าใช้สอย 1,728,122.18 1,630,639.64 3,580,212.08 2,013,515.80 2,940,000.00 -11.56 % 2,600,000.00
     ค่าวัสดุ 398,048.93 365,636.20 378,385.14 129,319.42 650,000.00 -7.69 % 600,000.00

        รวมงบด าเนินการ 2,190,983.11 2,074,790.84 4,021,357.22 2,189,515.22 3,697,000.00 3,306,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 48,649.82 21,550.00 25,000.00 75,000.00 -86.67 % 10,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 90,000.00 164,000.00 70,000.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 138,649.82 185,550.00 95,000.00 375,000.00 310,000.00
   งบเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนนุ 150,000.00 100,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 -100.00 % 0.00

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000.00 100,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3,707,433.11 3,874,570.66 6,191,069.22 3,889,350.22 6,187,000.00 5,871,000.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,707,433.11 3,874,570.66 6,191,069.22 3,889,350.22 6,187,000.00 5,871,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,777,530.00 1,125,900.00 1,409,094.00 1,258,475.94 1,655,000.00 7.79 % 1,784,000.00

รวมงบบุคลากร 1,777,530.00 1,125,900.00 1,409,094.00 1,258,475.94 1,655,000.00 1,784,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 281,431.75 305,389.25 82,181.00 61,000.00 126,000.00 45.24 % 183,000.00
     ค่าใช้สอย 37,116.00 13,170.00 109,829.72 51,597.00 790,000.00 -54.43 % 360,000.00
     ค่าวัสดุ 274,889.26 262,281.24 179,433.17 159,793.86 376,800.00 2.44 % 386,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 3,156.50 0.00 0.00 0.00 5,000.00 220.00 % 16,000.00

        รวมงบด าเนินการ 596,593.51 580,840.49 371,443.89 272,390.86 1,297,800.00 945,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 28,360.00 107,600.00 0.00 26,000.00 384.23 % 125,900.00

รวมงบลงทุน 0.00 28,360.00 107,600.00 0.00 26,000.00 125,900.00
   งบรายจ่ายอื่น
     รายจา่ยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 2,000,000.00

   รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,374,123.51 1,735,100.49 1,888,137.89 1,530,866.80 2,978,800.00 4,854,900.00

งานไฟฟ้าถนน
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,685,340.00 1,800,846.00 2,011,325.00 1,555,545.00 2,151,000.00 -9.16 % 1,954,000.00

รวมงบบุคลากร 1,685,340.00 1,800,846.00 2,011,325.00 1,555,545.00 2,151,000.00 1,954,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 50,560.00 58,380.00 41,980.00 6,200.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าใช้สอย 3,549,268.00 1,047,300.00 1,327,037.92 1,466,704.90 1,600,000.00 131.25 % 3,700,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

     ค่าวัสดุ 5,282,649.52 4,429,190.38 4,864,066.93 3,007,792.89 5,140,000.00 -1.75 % 5,050,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 227,139.46 0.00 0.00 6,799.66 500,000.00 0.00 % 500,000.00

        รวมงบด าเนินการ 9,109,616.98 5,534,870.38 6,233,084.85 4,487,497.45 7,340,000.00 9,350,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 485,155.00 386,883.20 47,000.00 1,077,000.00 -90.71 % 100,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 6,990,000.00 12,364,000.00 12,003,400.00 1,449,600.00 8,027,000.00 45.25 % 11,659,000.00

รวมงบลงทุน 6,990,000.00 12,849,155.00 12,390,283.20 1,496,600.00 9,104,000.00 11,759,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน 17,784,956.98 20,184,871.38 20,634,693.05 7,539,642.45 18,595,000.00 23,063,000.00

งานสวนสาธารณะ
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 657,220.00 761,400.00 815,355.00 626,130.00 845,000.00 0.47 % 849,000.00

รวมงบบุคลากร 657,220.00 761,400.00 815,355.00 626,130.00 845,000.00 849,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใช้สอย 55,140.00 1,050.00 500.00 0.00 140,000.00 107.14 % 290,000.00
     ค่าวัสดุ 727,593.91 495,811.85 633,685.46 397,948.15 730,000.00 -6.85 % 680,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 7,654.50 6,713.64 5,015.67 4,070.32 125,000.00 0.00 % 125,000.00

        รวมงบด าเนินการ 790,388.41 503,575.49 639,201.13 402,018.47 1,005,000.00 1,105,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 88,950.00 111,500.00 0.00 90,000.00 -56.67 % 39,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -80.00 % 20,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 88,950.00 111,500.00 0.00 190,000.00 59,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ 1,447,608.41 1,353,925.49 1,566,056.13 1,028,148.47 2,040,000.00 2,013,000.00

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
   งบบุคลากร
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,021,287.00 4,546,756.00 4,786,860.00 3,511,110.00 5,008,000.00 -5.37 % 4,739,000.00

รวมงบบุคลากร 4,021,287.00 4,546,756.00 4,786,860.00 3,511,110.00 5,008,000.00 4,739,000.00
   งบด าเนินการ
     ค่าตอบแทน 178,293.00 148,686.00 180,080.00 108,810.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าใช้สอย 2,149,720.20 1,501,021.00 2,035,390.00 2,028,659.00 2,390,000.00 27.20 % 3,040,000.00
     ค่าวัสดุ 3,023,870.71 2,554,549.06 2,676,963.05 1,756,385.11 3,288,000.00 -3.04 % 3,188,000.00
     ค่าสาธารณูปโภค 27,464.39 23,353.61 16,369.36 10,617.52 40,000.00 0.00 % 40,000.00

        รวมงบด าเนินการ 5,379,348.30 4,227,609.67 4,908,802.41 3,904,471.63 5,918,000.00 6,468,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 496,855.00 555,395.00 6,700.00 800,000.00 250.00 % 2,800,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 1,997,000.00 2,814,000.00 2,698,000.00 1,238,760.00 2,740,000.00 18.25 % 3,240,000.00

รวมงบลงทุน 1,997,000.00 3,310,855.00 3,253,395.00 1,245,460.00 3,540,000.00 6,040,000.00
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 11,397,635.30 12,085,220.67 12,949,057.41 8,661,041.63 14,466,000.00 17,247,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ณ วันที่ 1 ก.ค.

2558

ปี 2558 ปี 2559

งานบ าบัดน้ าเสีย
   งบด าเนินการ
     ค่าใช้สอย 43,210.00 8,050.00 1,100.00 0.00 230,000.00 73.91 % 400,000.00
     ค่าวัสดุ 311,826.20 410,519.10 183,645.20 99,994.22 530,000.00 -13.21 % 460,000.00

        รวมงบด าเนินการ 355,036.20 418,569.10 184,745.20 99,994.22 760,000.00 860,000.00
   งบลงทุน
     ค่าครุภณัฑ์ 0.00 7,870.00 58,600.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 155,500.00 99,994.22 190,000.00 -78.95 % 40,000.00

รวมงบลงทุน 0.00 7,870.00 214,100.00 99,994.22 220,000.00 50,000.00
รวมงานงานบ าบัดน้ าเสีย 355,036.20 426,439.10 398,845.20 199,988.44 980,000.00 910,000.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 33,359,360.40 35,785,557.13 37,436,789.68 18,959,687.79 39,059,800.00 48,087,900.00
แผนงานงบกลาง
   งบกลาง
     งบกลาง 16,371,769.97 20,184,756.15 19,354,545.67 8,614,114.91 19,079,800.00 -1.96 % 18,705,100.00
     บ าเหนจ็/บ านาญ 1,630,089.40 1,907,489.40 2,109,810.00 1,704,964.50 3,058,010.00 -6.47 % 2,860,190.00

รวมงบกลาง 18,001,859.37 22,092,245.55 21,464,355.67 10,319,079.41 22,137,810.00 21,565,290.00
รวมแผนงานงบกลาง 18,001,859.37 22,092,245.55 21,464,355.67 10,319,079.41 22,137,810.00 21,565,290.00

รวมทุกแผนงาน 107,827,396.59 118,154,170.58 137,523,177.37 81,359,697.79 150,292,730.00 160,550,170.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ
 ยอดต่าง 

(%)



21,565,290 บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)                                                                   รวม 21,565,290 บาท
  1. งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)                                                                   รวม 18,705,100 บาท
    1.1 ค่าช าระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 110100)                                                   ต้ังไว้ 6,722,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระหนี้เงินต้นใหแ้ก่ส านักงานกองทนุพฒันาเมืองใน
     ภมูิภาค ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     โรงเรียนวัดเขากระจวิ ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 และจา่ยช าระหนี้เงินต้นใหแ้ก่ส านักงาน
     เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงกูม้าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
     เทศบาลต าบลทา่ยาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 (ส านักปลัด)

    1.2 ค่าช าระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200)                                                ต้ังไว้ 1,121,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ส านักงานกองทนุพฒันาเมืองใน
     ภมูิภาค ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     โรงเรียนวัดเขากระจวิ ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 และจา่ยช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ส านักงาน
     เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงกูม้าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
     เทศบาลต าบลทา่ยาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 (ส านักปลัด)

    1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) ต้ังไว้ 831,500 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม  ตามพระราชบญัญัติ
     ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎกีา
     ก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2541 และ 
     กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติประกันสังคมดังกล่าว ประกอบกับ
     ส าเนาหนังสือจงัหวัดเพชรบรีุ ที่ พบ 0023.2/1342 ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2557
     เร่ืองการจา่ยเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจา้ง ในปงีบประมาณ 2559
      ประมาณการต้ังจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งไว้ จ านวน 16,630,000 บาท
     จงึประมาณการต้ังจา่ยเงินสมทบกองทนุประกันสังคม เปน็เงิน 831,500 บาท
     (ส านักปลัด)

    1.4 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (รหัสบัญชี 110400) ต้ังไว้ 7,030,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา (ส านักปลัด)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



    1.5 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ต้ังไว้ 369,000 บาท
    (รหัสบัญชี 110500)
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาล 
     (ส านักปลัด)

    1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)                 ต้ังไว้ 390,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง  
     จ านวน 65 ราย (ส านักปลัด)

    1.7 ส ารองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) ต้ังไว้ 1,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยในกรณีมีเหตุจ าเปน็ฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึน้หรือบรรเทาปญัหา
     ความเดือดร้อนของประชาชนเปน็ส่วนรวม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารทอ้งถิน่
     ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
     ส่วนทอ้งถิน่  พ .ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 (ส านักปลัด)

    1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) ต้ังไว้ 1,181,600 บาท
     (1) ค่าบ ารุงสันนิบาตแหง่ประเทศไทย จ านวน 181,600 บาท
            เพื่อเปน็ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  ตามข้อ 16 แหง่
     ข้อบงัคับสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  พ.ศ.  2541 ซ่ึงแก้ไขข้อความ
     ตามการแก้ไขข้อบงัคับสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2543 ก าหนด
     ใหส้มาชิกสามัญต้องช าระค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทยเปน็รายป ี  
     โดยพจิารณาจากรายรับจริงประจ าปทีี่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู ้เงินจา่ยขาดเงินสะสม  
     และเงินอุดหนุนทกุประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
     งบประมาณรายรับดังกล่าว ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลต าบลทา่ยาง
     ค านวณต้ังงบประมาณค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ไว้ ดังนี้
           รายรับจริงปงีบประมาณ พ .ศ.2557  108,715,811.91 บาท   
     ค านวณต้ังงบประมาณจา่ยบ ารุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 181,600 บาท
     (ส านักปลัด)

     (2) ค่าใช้จา่ยในกิจการจราจร จ านวน 1,000,000 บาท
            เพื่อเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของต ารวจ ตามหนังสือ 
     กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยต้ัง
     จา่ยจากเงินค่าปรับผู้กระท าผิดตามพระราชบญัญัติการจราจรทางบก พ .ศ.2532   
     ซ่ึงได้รับการจดัสรรจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 และเงินรายได้สมทบจาก
     เทศบาล เปน็เกณฑ์เพื่อด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามรายการต่อไปนี้
       - เคร่ืองหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร
       - แผงเหล็กกัน้การจราจร
       - ปา้ยเคร่ืองหมายจราจร
       - สีทาถนนชนิดสะทอ้นแสงและไม่สะทอ้นแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ด า)



       - ทนิเนอร์ส าหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
       - ไม้อัดส าหรับเขียนปา้ยต่าง ๆ 
       - แปรงทาสี
       - เสาเหล็กชนิดกลมส าหรับปกัปา้ยจราจร
       - เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการด าเนินงานเกีย่วกับการปอ้งกันอุบติัภยับนทอ้งถนน
       - กรวยยาง 
       - อุปกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจราจรซ่ึงประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
     (ส านักปลัด)

    1.9 เงินช่วยพิเศษ (รหัสบัญชี 111200) ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยค่าท าศพ   ใหแ้ก่พนักงาน ลูกจา้งประจ าและพนักงาน
     จา้งเทศบาล ซ่ึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
     เทศบาลจงัหวัดเพชรบรีุ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจา้ง พ.ศ.2548  
     ข้อ 72  หรือใหแ้ก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจา้งประจ าที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 1095  ลงวันที่  27  
     กันยายน 2525 (ส านักปลัด)

  2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 2,860,190 บาท
    2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ต้ังไว้ 2,391,190 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.2559 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับ
     ยกเว้นดังกล่าว จ านวน 119,559,500 บาท (ส านักปลัด)

    2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (รหัสบัญชี 120200) ต้ังไว้ 69,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ช.ค.บ.)   
     จ านวน 3 ราย  โดยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
     ผู้รับบ านาญของราชการส่วนทอ้งถิน่  พ .ศ. 2522  ข้อ  7  ก าหนดใหอ้งค์กร
     ปกครองส่วนทอ้งถิน่  เบกิจา่ยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการ
     ส่วนทอ้งถิน่ (ช.ค.บ.)  จากงบประมาณรายจา่ย  งบกลาง  ประเภทรายจา่ย
     ตามข้อผูกพนั  โดยไม่ใหน้ าเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ไปหกัออก
     จากเงินที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องน าส่งสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
     ข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ (ส านักปลัด)



    2.3 ค่าบ าเหน็จลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 120900) ต้ังไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 1 ราย ตามระเบยีบกระทรวง
     มหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จ ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน่ 
     พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ส านักปลัด)



32,266,500 บาท
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111) รวม 17,618,800 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 8,924,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝุายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)                                                    รวม 4,428,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)                                            ต้ังไว้ 1,134,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนของผู้บริหารทอ้งถิน่ ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
     รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200) ต้ังไว้ 270,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
     เทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300) ต้ังไว้ 270,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนพเิศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
     รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต้ังไว้ 324,000 บาท
    (รหัสบัญชี 210400)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
     นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
     เงินเดือน โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (รหัสบัญชี 210600) ต้ังไว้ 2,430,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนรายเดือน  ใหแ้ก่  สมาชิกสภาเทศบาล
     ประกอบด้วย  ประธานสภาเทศบาล  1  คน  รองประธานสภาเทศบาล  1  คน  
     และสมาชิกสภาเทศบาล  10  คน  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
     เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี 
     รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาล
     สมาชิกสภาเทศบาลที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
     เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจา่ยเงินค่าเบี้ยประชุม
     กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



   1.2 เงินเดือน (ฝุายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 4,496,000 บาท
    1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 3,180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลส านักปลัดเทศบาล จ านวน 11 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.2.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 269,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
     หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล  ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ า
     ต าแหน่งฯ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)
 
    1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 434,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 563,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล จ านวน
     4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ฯ
     (ส านักปลัด)

    1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล
     จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 7,944,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 150,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ต้ังไว้ 20,000 บาท
     (รหัสบัญชี 310100)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิติัราชการใหแ้ก่ทอ้งถิน่ ดังนี้
            - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ เพื่อจา่ยเปน็เงิน
              สมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซ่ึงท าหน้าที่สอบสวนข้าราชการส่วน
              ทอ้งถิน่ ผู้กระท าผิดวินัยอยา่งร้ายแรง ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
              ว่าด้วยการจา่ยเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ .ศ.2536 
            - ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์
              และวิธีการคัดเลือกบคุคลไหไ้ด้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ



            - ค่ารางวัลกรรมการและเจา้หน้าที่สอบแข่งขัน เพื่อจา่ยเปน็รางวัลใหผู้้
              ที่ได้รับการแต่งต้ังเปน็กรรมการ และเจา้หน้าที่ในการสอบแข่งขัน 
              หรือสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
              การคลังก าหนด 
     (ส านักปลัด)

    2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (ส านักปลัด)

    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (ส านักปลัด)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 4,284,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 560,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ต้ังไว้ 950,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  และค่าเล้ียง
     รับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
     2548 ดังนี้
            (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล จ านวน 900,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าพมิพเ์อกสาร 
     ค่าใช้จา่ยที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการด้วย  และค่าใช้จา่ยอืน่  
     ซ่ึงจ าเปน็ต้องจา่ยที่เกีย่วกับการรับรองเพื่อเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล
     หรือคณะบคุคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือทศันศึกษาดูงานและ
     เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง  ซ่ึงร่วมต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  โดยต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน
     ร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปทีี่ล่วงมา  ไม่รวมเงินกู ้ เงินอุดหนุน  เงินจา่ยขาด
     เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทศิให ้(108,715,811.91 x 1.0%) จ านวน 1,087,158.11 
     บาท (ส านักปลัด)



            (2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่ หรือคณะกรรมการ หรือ จ านวน 50,000 บาท
     คณะอนุกรรมการ
            ส าหรับจา่ยเปน็ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ  เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง
     และค่าบริการอืน่ ๆ  ซ่ึงจ าเปน็ต้องจา่ยที่เกีย่วกับการเล้ียงรับรองในการประชุม
     สภาทอ้งถิน่  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งต้ังตาม
     กฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือ
     การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
     หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (ส านักปลัด)

    2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 2,360,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 1,500,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหารของ
     เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาล  ตามค าส่ังของทางราชการ , 
     ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์
     ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้
     หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภยัจากรถหน่วยงานบริหารราชการ
     ส่วนทอ้งถิน่ , ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  
     และนายกเทศมนตรี ฯลฯ (ส านักปลัด)

    (2) โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ จ านวน 250,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งจดังานเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 
     ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปจัจบุนั  “5 ธันวาคม”  เปน็ค่าดอกไม้
     พานพุ่มสักการะ ค่าตกแต่งเวท ีค่าจา้งมหรสพ และการแสดง ค่าเล้ียงอาหาร 
     ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทยีน จดัโต๊ะบชูา และเคร่ืองราชพธิี ค่าสนับสนุน
     การจดัซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารและ
     น้ าด่ืม ค่าจดัท าปาูยประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 20

     (3) โครงการวันเทศบาล จ านวน 50,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าท าบญุเล้ียงพระ หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 10

     (4) โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน จ านวน 40,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายจราจร
     แก่ประชาชน และบริการจดัท าใบอนุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนต์ใหแ้ก่ประชาชน
     (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 1



     (5) โครงการจดังานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรม จ านวน 10,000 บาท
     ราชินีนาถ
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดังานวันเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 
     ของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เปน็ค่าตกแต่งเวท ีค่าจา้งมหรสพ 
     ค่าจตัตุปจัจยัถวายพระภกิษสุงฆ์และค่าเคร่ืองไทยทาน ค่าไฟราวและพลุ 
     ค่าดอกไม้ ธูป เทยีน จดัโต๊ะบชูา และเคร่ืองราชพธิี ค่าสนับสนุนการจดัซุ้ม 
     ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร และ
     น้ าด่ืม ค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 22

     (6) โครงการจดังานวันปยิมหาราช จ านวน 10,000 บาท
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรมรูปฯ 
     ค่าเคร่ืองไทยทาน และจตัตุปจัจยัถวายพระสงฆ์ในวันปยิมหาราช 23 ตุลาคม  
     รวมทั้งค่าใช้จา่ยในพธิีการต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 19

     (7) โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 500,000 บาท
     พนักงาน และลูกจา้ง
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการจดัการฝึกอบรม ทศันศึกษาดูงานใน
     ประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
     ลูกจา้ง และรายจา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมของโครงการฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0802.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี 
     เมือ่วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ที่ก าหนดใหต้ั้งงบประมาณรายจา่ยส าหรับการ
     เดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
     โดยต้ังไว้ไม่เกิน 2.5% ของรายได้ทกุประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปี
     งบประมาณ 2557(148,570,980.91 x 2.5%) จ านวน 3,714,274.52 บาท (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 106 ล าดับที่ 2

    2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 414,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,650,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟมูต่างๆ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟมู 
     ตรายาง ฯลฯ (ส านักปลัด)



    2.3.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟาู ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 120,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (ส านักปลัด)

    2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (ส านักปลัด)

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (ส านักปลัด)

    2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.3.8 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     เช่น ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (ส านักปลัด)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 1,860,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 1,500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในอาคาร ส านักงาน  โรงพสัดุ  และอืน่ ๆ 
     ที่อยูใ่นความควบคุมดูแลของส านักปลัดเทศบาล (ส านักปลัด)

    2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ต้ังไว้ 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (ส านักปลัด)



    2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
     ราชการ (ส านักปลัด)

  3. งบลงทุน รวม 750,800 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 550,800 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ต้ังไว้ 24,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ จ านวน 24,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทย ุชนิดติดรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - ระบบ VHF / FM
            - ชนิดติดรถยนต์ มีขนาดก าลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
            - มีตัวเคร่ือง ไมโครโฟน เสาอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังครบชุด
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 5

    3.1.2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 276,800 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท 
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 5

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,100 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 3,100 บาท สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์
     ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการส่ือสาร (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 5

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 19,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
     จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 5



     (4) ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ของเทศบาลต าบลทา่ยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ จ านวน 231,700 บาท
            (4.1) เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ปอูงกันเครือข่าย (Firewall) จ านวน 1 ชุด 
     ราคา 145,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เปน็อุปกรณ์ปอูงกันการบกุรุกเครือข่าย (Firewall) ที่ใช้เทคโนโลยใีนการ
              ท างานแบบ Statefyl Packet Inspection (SPI) โดยมี Firewall Throughput 
              ไม่น้อยกว่า 15 Gbps
            - สามารถรองรับ VPN throughput ได้ไม่น้อยกว่า 650 Mbps
            - มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000 จ านวน 8 พอร์ต และ
              มีพอร์ต USB ส าหรับรองรับโครงข่าย 3G จ านวน 2 พอร์ต
            - มีระบบ Anti-Spam ที่สามารถรองรับการตรวจสอบจากฐานข้อมูลภายนอก
              ได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
            - มีระบบ Anti-Virus ที่สามารถรองรับการ Automatic signature updates 
              จากฐานข้อมูลภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
            - สามารถท า Routing Protocal แบบ RIP v1/v2, และ OSPF ได้
            - สามารถรองรับการบริหารจดัการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ได้ Console, HTTP,
              HTTPS, Telnet และ SSH
            - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
            - อุปกรณ์พร้อมติดต้ังระบบ
             ฯลฯ
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)

            (4.2) เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
     แบบที่ 1 จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,900 บาท เปน็เงิน 69,000 บาท ตามเกณฑ์
     ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการส่ือสาร (ส านักปลัด)

            (4.3) เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
     24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 5,900 บาท เปน็เงิน 17,700 บาท 
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 7
    ล าดับที่ 1

    3.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 250,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ส านักปลัด)



   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 200,000 บาท
    3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 200,000 บาท

             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้

     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)



งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112) รวม 5,747,100 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 3,039,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝุายประจ า)(รหัสบัญชี 522000) รวม 3,039,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 2,154,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 7 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 189,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่นิติกร จ านวน 1 อัตรา ตามประกาศฯ 
     ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษของพนักงานเทศบาล 
     และจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ จ านวน 1 อัตรา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง ฯ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 628,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองวิชาการและแผนงาน จ านวน
     5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองวิชาการและแผนงาน)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 68,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองวิชาการและ
     แผนงาน จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     (กองวิชาการและแผนงาน)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,405,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 101,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 72,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองวิชาการและแผนงาน)



    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 9,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า 
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,964,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 1,374,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือหรือ
     เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจา่ยใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ 
     ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
     เพื่อเปน็รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลต าบล
     ทา่ยางทางส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เช่น วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์
     ผลิตส่ือวีดีทศัน์ โปสเตอร์ ปาูยประชาสัมพนัธ์ ส่ือส่ิงพมิพ ์เปน็ต้น ค่าจา้งเหมาบริการ 
     เช่น ค่าจดัท ารายงานกิจการประจ าป ีเอกสารเผยแพร่แผนการด าเนินงานเทศบาล
     ในรูปปฏทินิ ค่าจดัท าวารสารเทศบาล หนังสือพมิพเ์ทศบาล ค่าจดัท าแผ่นพบั
     ประชาสัมพนัธ์ค่าจดัท าปาูยประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าจา้งเหมาบริการแรงงาน
     บคุลภายนอกมาท าการอยา่งใด อยา่งหนึ่ง ที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้
     ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 190,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่างๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
     กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล 
     ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)

     (2) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปอูงกันการทจุริต จ านวน 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิง
     และหล่อล่ืน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ใช้ในโครงการโดยถัวเฉล่ียได้
     ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 4

     (3) โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลทา่ยาง เช่น 
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่ใช้ในโครงการ โดยถัวเฉล่ียได้ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 116 ล าดับที่ 2



    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 320,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟมู ตรายาง ฯลฯ 
     (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.2 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ ล าโพง สายไฟส าหรับเสียงตามสาย ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟาู 
     และอุปกรณ์อืน่ๆ เกีย่วข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ แปรงทาสี สี ตะป ูฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง  และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟล์ิม  
     ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด 
     ขยาย รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

    2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)



   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 20,000 บาท
    2.4.1 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และ
     ค่าส่ือสารอืน่ๆ ตลอดจนค่าใช้จา่ยเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการและค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้
     เกีย่วกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)

  3. งบลงทุน รวม 303,100 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 148,100 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) ต้ังไว้ 23,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 23,000 บาท
     ขนาด 18,000 บทียีู
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
     (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียี ูจ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 
     บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั                  
             ไฟฟาูเบอร์ 5
           - ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็

             และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
           - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอดล้าง
             ท าความสะอาดได้
           - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
             ฯลฯ
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 7

    3.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ต้ังไว้ 50,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ส าหรับระบบงานเสียงตามสาย จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ส าหรับระบบงานเสียงตามสาย 
     ขนาดก าลังขับไม่ต่ ากว่า 1,000 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 25,000 
     บาท โดยมีแมชชิง่ไลน์เอาท ์100 โวลท ์มีช่องต่อ MIC และ AUX มีปุุมปรับ
     ระดับเสียง และโทนเสียงได้ (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
     ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 7



    3.1.3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 45,100 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท 
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 7

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,100 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 3,100 บาท สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์
     ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการส่ือสาร (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ล าดับที่ 7

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 19,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
     จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 7

    3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการและแผนงาน)

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 155,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 55,000 บาท
     (1) โครงการติดต้ังขยายเขตเสียงตามสายชุมชน หมู ่10 พฒันา ม.10 ต.ทา่ยาง จ านวน 55,000 บาท
     ระยะทาง 300 เมตร ประกอบด้วย
            - เคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่ต่ ากว่า 500 วัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง  
            - ชุดล าโพงพร้อมสายล าโพง จ านวน 4 ชุด
            - เคร่ืองเล่น CD หรือสูงกว่า จ านวน 1 เคร่ือง
            - ไมโครโฟน พร้อมขาต้ังโต๊ะ จ านวน 1 ชุด
            - ตู้เก็บเคร่ืองและอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง เลขที่ กช 15/2559 
     (กองวิชาการและแผนงาน)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 117 ล าดับที่ 4



    3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)



งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113) รวม 8,900,600 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 6,539,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝุายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 6,539,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 4,275,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองคลัง จ านวน 14 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 135,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
 
    1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 650,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองคลัง จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองคลัง)

    1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 1,378,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองคลัง จ านวน 11 อัตรา โดย
     ค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองคลัง)

    1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220500) ต้ังไว้ 101,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองคลัง จ านวน 7 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,193,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 443,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองคลัง)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 167,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองคลัง)



    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 76,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองคลัง)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 880,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองคลัง)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 100,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 100,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย
     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ
     ของเทศบาล (กองคลัง)

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 670,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทดั
     ตรายาง แฟมูต่างๆ น้ าด่ืม ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ฯลฯ (กองคลัง)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม  สบู่  ผงซักฟอก  ไม้กวาด  
     ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองคลัง)

    2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)



    2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)

    2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองคลัง)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 200,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)

  3. งบลงทุน รวม 168,600 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 168,600 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) ต้ังไว้ 51,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ต้ังพื้น (ไม่มีระบบฟอก จ านวน 51,000 บาท
     อากาศ) ขนาด 42,000 บทียีู
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ต้ังพื้น 
     (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 42,000 บทียี ูจ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     51,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
           - ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็

             และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
           - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
             ฯลฯ
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 11

    3.1.2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ตังไว้ 117,600 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 64,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 11



     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 12,400 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 3,100 บาท สามารถส ารองไฟฟาูได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 11

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,600 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
     จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 11

     (4) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 19,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
     จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 11

     (5) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 14,600 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)
     จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองคลัง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ล าดับที่ 11



12,047,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00121) รวม 12,047,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 4,798,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 4,798,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 737,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลส านักปลัดเทศบาล จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (ส านักปลัด)

    1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 407,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 3,402,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของส านักปลัดเทศบาล จ านวน 27 อัตรา 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (ส านักปลัด)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 252,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานส านักปลัดเทศบาล 
     จ านวน 17 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัด)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,031,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 81,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (ส านักปลัด)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 36,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (ส านักปลัด)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (ส านักปลัด)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,140,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 680,000 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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 50,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 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 (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 410,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,610,000 บาท
    2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟา้ ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม  สบู่  ผงซักฟอก  ไม้กวาด  
     ผ้าถูพื้น ฯลฯ (ส านักปลัด)

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



    2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (ส านักปลัด)

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 600,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (ส านักปลัด)

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

    2.3.7 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแบบ เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     เจา้หน้าที่ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั และสมาชิก อปพร . สังกัดศูนยเ์ทศบาลฯ 
     เช่น เส้ือดับเพลิง หมวก และรองเทา้ ฯลฯ (ส านักปลัด)

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

    2.3.9 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600) ต้ังไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าผงเคมีดับเพลิง น้ ายาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง สาย
     ส่งน้ าดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หวัฉีดน้ าดับเพลิง ฯลฯ (ส านักปลัด)

    2.3.10 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ส านักปลัด)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 200,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในสถานีดับเพลิงเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (ส านักปลัด)



  3. งบลงทุน รวม 4,181,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 3,891,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 411100) ต้ังไว้ 141,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน
     จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อนาท ี
            - เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 
              5 แรงม้า

            - มีขนาดทอ่ส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

            - สามารถส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟตุ

            - อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของเคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด 
              พร้อมที่จะใช้งานได้
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 4

     (2) ค่าจดัซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 48,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้ จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อนาท ี

            - เปน็เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ 
            - มีขนาดทอ่ส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)

            - สามารถส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟตุ

            - อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟา้ต้องมีครบชุด 
              พร้อมที่จะใช้งานได้
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 4

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 18,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เปน็เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จงัหวะ
            - มีก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
            - มีขนาดความจกุระบอกสูบไม่น้อยกว่า 150 ซีซี
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือ
     ตามราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 4



     (4) ค่าจดัซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 29,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     14,500 บาท เปน็ทอ่สูบน้ าสแตนเลส เพลานอก มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 
     5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมแทน่ติดต้ังเคร่ืองยนต์  (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยู่
     ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด ) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 4

     (5) ค่าจดัซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 16,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือทอ่สูบน้ าพญานาค จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     16,000 บาท เปน็ทอ่สูบน้ าสแตนเลส เพลานอก มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 
     8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมแทน่ติดต้ังเคร่ืองยนต์ (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยู่
     ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด ) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 4

    3.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ต้ังไว้ 2,870,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย จ านวน 2,870,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมระบบประกาศไร้สาย 
     พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
            - กล้องวงจรปดิแบบสี ชนิดติดต้ังคงที่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพกิเซล
     พร้อมอุปกรณ์หุ้มกันน้ า กันฝุ่น จ านวน 22 ตัว (รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน
     ของกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
     แบบมุมมองคงที่)
            - เคร่ืองบนัทกึเก็บภาพ ชนิด 16 ช่อง ความละเอียดในการบนัทกึไม่น้อยกว่า
     3 ล้านพกิเซล จ านวน 1 เคร่ือง
            - จอแสดงภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
            - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จ านวน 22 เคร่ือง
              ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของ
              กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
            - สายใยแก้วน าแสงชนิด 24 Core ยาวไม่น้อยกว่า 3,380 เมตร
            - ชุดเคร่ืองรับวิทยชุนิดแบง่กลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เปน็รายตัวจากเคร่ืองส่ง
     วิทย ุจ านวน 2 เคร่ือง
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 2



    3.1.3 ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100) ต้ังไว้ 80,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือหวัฉีดดับเพลิงไร้แรงสะทอ้น จ านวน 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือหวัฉีดดับเพลิงไร้แรงสะทอ้น จ านวน 2 ตัว ราคาอันละ 
     40,000 บาท สามารถปรับแรงดันน้ าได้ และสามารถปรับล าน้ าเปน็ล าตรงและฝอยได้
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือ
     ตามราคาทอ้งตลาด) (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 4

    3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 800,000 บาท
           รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ส านักปลัด)

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 290,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ต้ังไว้ 90,000 บาท
     (1) โครงการติดต้ังระบบปั๊มน้ า บริเวณริมคลองชลประทานสาย 1 ชุมชน จ านวน 90,000 บาท
     เขือ่นเพชร ม.6 ต.ทา่คอย โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพร้อมทอ่ส่งน้ า 
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 17/2559 (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 85 ล าดับที่ 3

    3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัด)

  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 37,000 บาท
   4.1 อุดหนุนส่วนราชการ รวม 37,000 บาท
    4.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ ต้ังไว้ 30,000 บาท
    เรียบร้อย หมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2559
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด และรักษา
     ความสงบเรียบร้อย หมูบ่า้น/ชุมชน ป ี2559 ใหแ้ก่ศูนยป์ฏบิติัการพลังแผ่นดิน
     เอาชนะยาเสพติดอ าเภอทา่ยาง (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 25

    4.1.2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2559 ต้ังไว้ 7,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าป ี2559
     ใหแ้ก่ศูนยป์ฏบิติัการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอทา่ยาง  (ส านักปลัด)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 75 ล าดับที่ 26



23,058,780 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวม 3,433,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,428,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝุายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,428,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 1,185,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองการศึกษา จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองการศึกษา)

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 135,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

    1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 108,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งทั่วไปของกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองการศึกษา)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,159,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 76,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองการศึกษา)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 36,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองการศึกษา)

    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 37,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า 
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองการศึกษา)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 620,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 450,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 250,000 บาท
            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล จ านวน 212,000 บาท
            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     จ านวน  19  คนๆ ละ  2,000  บาท  เปน็เงิน  38,000  บาท
     (กองการศึกษา)

     (2) โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง ค่าของขวัญ
     ของรางวัล ค่าใช้จา่ยในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็กในเขต
     เทศบาล เช่น เงินรางวัล และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการจดังาน ถัวเฉล่ียจา่ยตามที่
     จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 4

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 463,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟมู ตรายาง ฯลฯ 
     (กองการศึกษา)



    2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)

    2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองการศึกษา)

    2.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษา และ
     เวชภณัฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

    2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองการศึกษา)

    2.3.6 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เคร่ืองแต่งกาย
     ชุดฝึกต่าง ๆ หรือเคร่ืองแต่งกายชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

    2.3.7 วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
     การเล่นกีฬาต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน และส าหรับใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
     เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

    2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองการศึกษา)

    2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     (กองการศึกษา)



  3. งบลงทุน รวม 183,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 183,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) ต้ังไว้ 28,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 28,000 บาท
     ขนาด 24,000 บทียีู
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
     (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียี ูจ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 28,000 
     บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั                  
             ไฟฟาูเบอร์ 5
           - ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็

             และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
           - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอดล้าง
             ท าความสะอาดได้
           - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

    3.1.2 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300) ต้ังไว้ 38,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน 38,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 38,000 
     บาท โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 110 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 ล าดับที่ 11

    3.1.3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 17,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 17,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน
     1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

    3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)



  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 663,000 บาท
   4.1 อุดหนุนส่วนราชการ รวม 663,000 บาท
    4.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ต้ังไว้ 83,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาใหแ้ก่
     โรงเรียนบา้นทา่ยาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 16

    4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการเรียนรู้สู่อาเซียนใหแ้ก่โรงเรียน
     บา้นทา่ยาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 20

    4.1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
     ใหแ้ก่โรงเรียนวัดเขากระจวิมิตรภาพที่ 103 (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 15

    4.1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
     การส่ือสารใหแ้ก่โรงเรียนบา้นหนองบว้ย (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 14

    4.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน ต้ังไว้ 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน
     ใหแ้ก่โรงเรียนทา่ยางวิทยา (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ล าดับที่ 13

    4.1.6 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่สากล ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่สากล
     ใหแ้ก่โรงเรียนวัดทา่ขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ)์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 17

    4.1.7 โครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพชิิตอาเซียน ใหแ้ก่โรงเรียน
     วัดทา่คอย (สกุณอุปถัมภ)์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 61 ล าดับที่ 12



    4.1.8 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ใหแ้ก่
     โรงเรียนทา่ยางวิทยา (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ล าดับที่ 18



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212) รวม 19,625,780 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 10,050,680 บาท
   1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 4,168,200 บาท
    1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 1,500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 2,568,200 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา จ านวน 2,363,200 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาส าหรับจา่ยเปน็ค่า
     อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดังนี้
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่ยาง  เปน็เงิน 694,400 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขากระจวิ เปน็เงิน 319,200 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองบว้ย เปน็เงิน 453,600 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่คอย เปน็เงิน 229,600 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่กระเทยีม เปน็เงิน 106,400 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดเขือ่นเพชร เปน็เงิน 324,800 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม เปน็เงิน 235,200 บาท
            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1863 
     ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบกิจา่ยต่อเมือ่ได้รับการจดัสรรจาก
     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 4

     (2) โครงการแปรงฟนัหลังอาหาร จ านวน 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยและวัสดุในการสอนเด็กนักเรียนชัน้เด็กเล็ก  
     ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแปรงสีฟนั และรายจา่ยอืน่ ๆ ในกิจกรรมของโครงการ  
     ถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 ล าดับที่ 1

     (3) โครงการจดังานวันเด็กสานสัมพนัธ์สายใยครอบครัว จ านวน 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
     ค่าเช่าเคร่ืองเสียง และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการถัวเฉล่ียจา่ย
     ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 59 ล าดับที่ 5



     (4) โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและทศันศึกษาดูงาน จ านวน 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
     ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
     ถัว่เฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 6

     (5) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการประชุม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ ถัวเฉล่ีย
     จา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 60 ล าดับที่ 7

     (6) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร สมุดตรวจสุขภาพ
     ประจ าตัวเด็กและรายจา่ยอืน่ ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉล่ียจา่ยตาม
     ที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 ล าดับที่ 2

    1.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

   1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 5,587,480 บาท
    1.2.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟมูต่าง ๆ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์และแผ่นปาูย
     ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.2 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 44,500 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟาู ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 290,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น 
     ที่นอนเด็กเล็ก ผ้ากันเปื้อนเด็กเล็ก และถังต้มน้ าไฟฟาู ฯลฯ (กองการศึกษา)



    1.2.4 ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400) ต้ังไว้ 4,872,980 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ 
     การศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 10 โรงเรียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง จ านวน 7 ศูนย ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
     ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบกิจา่ยต่อเมือ่
     ได้รับการจดัสรร (กองการศึกษา)

    1.2.5 ค่าวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.6 ค่าวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอูงกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.7 ค่าวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
     การเล่นกีฬาต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน และส าหรับใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
     เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.8 ค่าวัสดุการศึกษา ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาทเิช่น หุ่น แบบจ าลอง
     ภมูิประเทศ ส่ือการเรียนการสอนพลาสติก ไม้ กระดาษ เบาะยดืหยุน่ 
     ชุดพละศึกษา ฯลฯ (กองการศึกษา)

   1.3 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 295,000 บาท
    1.3.1 ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองการศึกษา)

    1.3.2 ค่าน้ าประปา (รหัสบัญชี 340200) ต้ังไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาที่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองการศึกษา)

    1.3.3 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในศูนยพ์ฒันา
     เด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง (กองการศึกษา)



  2. งบลงทุน รวม 683,100 บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 383,100 บาท
    2.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี 410100) ต้ังไว้ 72,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน 72,000 บาท
     ขนาด 12,000 บทียีู
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
     (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทียี ูจ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
     18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั                  
             ไฟฟาูเบอร์ 5
           - ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็

             และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
           - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุุนละออง และสามารถถอดล้าง
             ท าความสะอาดได้
           - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

    2.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ต้ังไว้ 192,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่ยาง จ านวน 96,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ 
     ประกอบด้วย
            - มีเคร่ืองบนัทกึภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
            - กล้อง CCTV จ านวน 8 ตัว
            - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เคร่ือง
            - ปล๊ักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 22

     (2) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขากระจวิ จ านวน 96,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ 
     ประกอบด้วย
            - มีเคร่ืองบนัทกึภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
            - กล้อง CCTV จ านวน 8 ตัว
            - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร



            - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เคร่ือง
            - ปล๊ักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ล าดับที่ 21

    2.1.3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ต้ังไว้ 68,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี จ านวน 68,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท โดยมีระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 
     1920 x 1080 พกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

    2.1.4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 51,100 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 51,100 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)
     จ านวน 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 300,000 บาท
    2.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 300,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

  3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 8,892,000 บาท
   3.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) รวม 8,892,000 บาท
    3.1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 8,892,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแ้ก่ โรงเรียนในสังกัด
     คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 10 โรงเรียน เปน็เงิน 8,892,000 บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 
     กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้จะเบกิจา่ยต่อเมือ่ได้รับการจดัสรรจากกรมส่งเสริม
     การปกครองทอ้งถิน่(กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 
    ล าดับที่ 1



9,509,500 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262) รวม 8,329,500 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 4,540,000 บาท
   1.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 130,000 บาท
    1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 130,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองการศึกษา)

   1.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 3,040,000 บาท
    1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 2,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 960,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพนัธ์ เทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ ค่าจดัการแข่งขัน
     กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล 
     ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าพธิีเปดิ ปดิ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 8

     (2) โครงการฝึกทกัษะกีฬาภาคฤดูร้อน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พกั 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องใน
     กิจกรรมของโครงการ โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 7

เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) รวมรายจ่ายทั้งส้ิน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559



     (3) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัการแข่งขันกีฬาและจดักิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ 
     ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พกั ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็
     ส าหรับใช้ในกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของรางวัล เงินรางวัล 
     เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพธิีเปดิ ปดิ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
     ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ล าดับที่ 9

     (4) โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย จ านวน 160,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พกั ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็
     ในการใช้การฝึกซ้อม และแข่งขัน ค่าเวชภณัฑ์กีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเล้ียง
     การฝึกซ้อมและแข่งขันส าหรับนักกีฬาและเจา้หน้าที่ ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ 
     โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 6

     (5) โครงการแข่งขันฟตุบอลเยาวชนและประชาชน (THAILAND PRIME จ านวน 100,000 บาท
     MINISTER CUP)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าที่พกั ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็
     ในการใช้การฝึกซ้อม และแข่งขัน ค่าเวชภณัฑ์กีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเล้ียง
     การฝึกซ้อมและแข่งขันส าหรับนักกีฬาและเจา้หน้าที่ ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ 
     โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 82 ล าดับที่ 18

    1.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ ของเทศบาล
     เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

   1.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 750,000 บาท
    1.3.1 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟาู ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

    1.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)



    1.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ต้ังไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี  สารเคมีต่าง ๆ สารส้ม  คลอรีน
     กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษา
     และเวชภณัฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

    1.3.5 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอูงกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก  สายยาง  กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.3.6 วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
     การเล่นกีฬาต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน และส าหรับใช้สนามกีฬาของเทศบาล ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

   1.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 620,000 บาท
    1.4.1 ค่าไฟฟูา (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 600,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในสนามกีฬา และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
     (กองการศึกษา)

    1.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทท์ี่ใช้ในศูนยเ์ยาวชนเทศบาลต าบลทา่ยาง (กองการศึกษา)

  2. งบลงทุน รวม 3,789,500 บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 1,669,500 บาท
    2.1.1 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) ต้ังไว้ 19,500 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 9,500 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
     เคร่ืองละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
            - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
            - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
            - พร้อมใบมีด
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 ล าดับที่ 11



     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท
      โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - สามารถกรองตะกอน ดูดซับสี กล่ิน รส คลอรีนและสารอินทรียท์ี่ปนเปื้อนได้
            - สามารถกรองเชือ้โรคและแบคทเีรียที่ปนเปื้อนได้
            - มีแรงดันน้ าไม่น้อยกว่า 15-18 psi
            - มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 200-250 ลิตร/ชัว่โมง
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือ
     ตามราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 1

    2.1.2 ครุภณัฑ์อื่น (รหัสบัญชี 411700) ต้ังไว้ 1,550,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1,550,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
            - มีชุดเคร่ืองเล่นสนามประกอบด้วย 8 สถานี รวมเสาขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
              ไม่น้อยกว่า 112 มม.
            - มีชุดสไลด์วน จ านวน 1 ชุด
            - มีทอ่สไลด์แบบวน จ านวน 1 ชุด
            - มีกระดานล่ืน 2 ราง พร้อมผนังกัน้สไลด์ จ านวน 1 ชุด
            - มีกระดานล่ืนเด่ียว พร้อมผนังกัน้สไลด์ จ านวน 1 ชุด
            - มีชุดปนีปาุยที่ต่ าขึน้ที่สูง จ านวน 1 ชุด
            - มีม้ากระดกแบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด
            - มีชิงช้าแบบ 3 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด
            - เทพื้นคอนกรีตพร้อมติดต้ังแผ่นยางกันกระแทก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 
              ตารางเมตร
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือ
     ตามราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 76 ล าดับที่ 2

    2.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)



   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 2,120,000 บาท
    2.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ต้ังไว้ 1,820,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส และสนามฟตุซอล สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 จ านวน 1,820,000 บาท
     พรรษา  โดยปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส คสล. พร้อมปรับปรุงสีสนามด้วยระบบอคีลิค 
     กว้าง 38.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,577.00 ตารางเมตร 
     และปรับปรุงสีสนามฟตุซอลด้วยระบบอคีลิค กว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร 
     หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง ที่ กช 16/2559
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 4

    2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263) รวม 1,180,000 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,070,000 บาท
   1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,070,000 บาท
    1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 1,070,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) โครงการรณรงค์เพื่อปอูงกันยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ที่จ าเปน็ส าหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องในกิจกรรมของ
     โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 66 ล าดับที่ 4

     (2) โครงการค่ายเยาวชนสัมพนัธ์เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ จ านวน 40,000 บาท
     ส่ิงแวดล้อม
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ที่จ าเปน็ส าหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องในกิจกรรมของ
     โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 103 ล าดับที่ 2

     (3) โครงการจดังานวันปใีหม่ ประจ าป ี2559 จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เคร่ืองไทยธรรม ข้าวสารอาหารแหง้ จดัตกแต่งสถานที่ เวท ี
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในการจดังาน โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 3

     (4) โครงการจดัรถขบวนแหง่านวันของดีทา่ยาง จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจดัรถขบวนแห ่ค่าตกแต่งขบวนแห ่และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
     ในการจดังาน โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 
    ล าดับที่ 1

     (5) โครงการแหเ่ทยีนพรรษาและท าบญุตักบาตรเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา จ านวน 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองไทยทานพธิีทางศาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ข้าวสาร
     อาหารแหง้ ค่าต้นเทยีน และตกแต่งต้นเทยีน ค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการจดังาน
     โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 9 และ
    หน้าที่ 90 ล าดับที่ 5



     (6) โครงการอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าจา้งท าอาหาร 
     อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและแสงสว่าง ค่าของขวัญ ของที่ระลึก 
     ค่าพธิีเปดิ-ปดิ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 6

     (7) โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัประกวดกระทง ค่ามหรสพ และการแสดง
     พลุ ดอกไม้ไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ เวท ีเงินรางวัล ของรางวัล ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
     และแสงสว่าง และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ 
     (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 8

     (8) โครงการจดังานประเพณีไทยเชือ้สายจนี จ านวน 350,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าตกแต่งประดับสถานที่ ค่าวัสดุในการจดัท างาน ค่าวัสดุ
     ในการจดัท าซุ้ม ค่าการแสดง ค่าอาหาร ค่ามหรสพ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็  
     โดยถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 7

     (9) โครงการทา่ยางดีจงั จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตกแต่งประดับสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง พลุ ดอกไม้ ไฟ 
     เวท ีของขวัญ ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและแสงสว่าง ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง
     และเคร่ืองด่ืม ค่าสนับสนุนกลุ่มเยาวชน และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ โดยถัวเฉล่ีย
     จา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 93 ล าดับที่ 15

  2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 110,000 บาท
   2.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) รวม 110,000 บาท
    2.1.1 โครงการจัดงาน"พระนครคีรี-เมืองเพชร" คร้ังที่ 30 ประจ าปี ต้ังไว้ 60,000 บาท
    พ.ศ.2559
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการจดังาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" คร้ังที่ 30 
     ประจ าป ีพ.ศ.2559 ใหแ้ก่ส านักงานจงัหวัดเพชรบรีุ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 ล าดับที่ 23



    2.1.2 โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอ าเภอท่ายาง ต้ังไว้ 50,000 บาท
    ในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจ าปี พ.ศ.2559 อ าเภอท่ายาง จังหวัด
    เพชรบุรี
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
     พื้นที่อ าเภอทา่ยางในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ประจ าป ีพ.ศ.2559
     อ าเภอทา่ยาง จงัหวัดเพชรบรีุ ใหแ้ก่ที่ท าการปกครองอ าเภอทา่ยาง  (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ล าดับที่ 21



8,144,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221) รวม 4,059,700 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,459,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,459,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 1,852,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้
     ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 147,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
     ส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ 
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ
     ของผู้ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 417,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 43,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,557,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 172,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการ รวมทั้งจา่ย
     เปน็ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์และด้านอืน่ๆ      
     ที่เกีย่วข้องในสังกัดเทศบาล และเปน็เงินค่าจา้งพเิศษส าหรับบคุลากร
     ทางการแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ที่ช่วยปฎบิติังาน
     ใหแ้ก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 140,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 22,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,135,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 845,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ จ านวน 50,000 บาท
            เพี่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
     และลูกจา้งตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
     ที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย 
     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันส าคัญต่างๆ 
     ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

     (2) โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสด จ านวน 500,000 บาท
     ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ืออุปกรณ์ตรวจสารปนเปื้อน เช่น สารฟอกขาว ,
     สารกันรา , สารฟอร์มาลีน , สารบอร์แรกซ์ , SI2 ในการตรวจหาเชือ้แบคทเีรีย
     ในอาหาร , ค่าการจดัท าชุดในการปรุงประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะในการ
     ด าเนินงาน เงินรางวัลส าหรับการประกวดแข่งขันต่างๆ ด้านสุขลักษณะ
     สุขาภบิาลอาหาร ค่ายานพาหนะเดินทางส าหรับศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  
     และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกับโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 7



     (3) โครงการรวมพลังกวาดบา้นกวาดเมือง Big Cleaning Day จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารแก่ชุมชน หน่วยงาน
     ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจดัสถานที่ ค่าเงินรางวัลส าหรับการประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
     และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 1

     (4) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เคร่ืองส าอาง และยา) จ านวน 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตัวอยา่งเคร่ืองส าอาง ยา น้ ายาในการตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ 
     ที่ใช้ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 11

     (5) โครงการสืบสานอนุรักษแ์ม่น้ าเพชรบรีุ จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยในโครงการ ได้แก่ ค่าจดัสถานที่ ค่าอาหารแก่ชุมชน  
     โรงเรียน และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม เงินรางวัล
     ส าหรับการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 103 ล าดับที่ 1

     (6) โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจดัการส่ิงแวดล้อม จ านวน 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมใหค้วามรู้ทางด้านสาธารณสุขฯ ได้แก่
     ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 104 ล าดับที่ 3

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 240,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟม้ ตรายาง ฯลฯ 
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



    2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค
     รวมถึงวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษาเวชภณัฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.8 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า
     ผ้าหรือพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (รหัสบัญชี 331100) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟล์ิม  
     ฟล์ิมสไลด์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด 
     ขยาย รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.11 วัสดุอื่นๆ  (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     เช่น ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 10,000 บาท
    2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทติ์ดต่อราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
     (กองสาธารณสุขฯ)

  3. งบลงทุน รวม 43,700 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 43,700 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 33,700 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท 
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 4

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,100 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ 3,100 บาท สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์
     ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการส่ือสาร (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 4

     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,600 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
     จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
     พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
     (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ล าดับที่ 4

    3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223) รวม 4,084,500 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 261,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 261,000 บาท
    1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 243,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)
 
    1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 18,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,772,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 80,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ต้ังไว้ 10,000 บาท
    (รหัสบัญชี 310100)
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิติัราชการใหแ้ก่ทอ้งถิน่ แก่นายแพทย์
     หรือเจา้หน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ฯลฯ ที่ช่วยปฏบิติังานเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

    2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการรวมทั้งจา่ยเปน็
     ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ส าหรับบคุลากรทางการแพทย ์และด้านอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
     ในสังกัดเทศบาล และเปน็เงินค่าจา้งพเิศษส าหรับบคุลากรทางการแพทยจ์าก
     กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืน่ๆ ที่ช่วยปฏบิติังานใหแ้ก่เทศบาล
     (กองสาธารณสุขฯ)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 750,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)



    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 450,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)
     (1) โครงการแม่ลูกปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก) จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเวชภณัฑ์ วัสดุ ส่ิงของเคร่ืองใช้ ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว 
     ผ้าอ้อม แปง้ สบู่ ฯลฯ ส าหรับเปน็ตัวอยา่งวัสดุอุปกรณ์เยีย่มมารดาและบตุร
     หลังคลอดที่อยูใ่นเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 ล าดับที่ 9

     (2) โครงการปอ้งกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เปน็พาหะน าโรคในตลาด จ านวน 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาก าจดัแมลงและสัตว์ที่เปน็พาหะ
     น าโรคของสู่คน และซ้ือเคมีภณัฑ์ส าหรับก าจดัแมลงสาบ สัตว์ ที่เปน็พาหะน าโรค
     มาสู่คน และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 14

     (3) โครงการพฒันาระบบสาธารณสุขมูลฐานส าหรับผู้ด้อยโอกาส และพฒันา จ านวน 90,000 บาท
     ศักยภาพของ อ.ส.ม. ในชุมชน
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ 
     ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 70 ล าดับที่ 10

     (4) โครงการตรวจสุขภาพลูกจา้ง พนักงาน ประจ าป ี2559 ของกองสาธารณสุข จ านวน 50,000 บาท
     และส่ิงแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเส่ียงของโรคที่เกิดจากการท างาน
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจา้งของกองสาธารณสุขและ
     ส่ิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 107 ล าดับที่ 3

     (5) โครงการใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษาและเอดส์ จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยเคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์ค่าจดันิทรรศการ ค่าตอบแทน
     วิทยากร ค่าจา้งเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง
     ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 ล าดับที่ 12

     (6) โครงการท าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการท าหมันสุนัขและแมว และเปน็ค่าตอบแทน
     สัตวแพทย ์ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ที่ใช้ในโครงการและค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
     ที่เกีย่วข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 72 ล าดับที่ 16



    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,687,000 บาท
    2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 454,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ต้ังไว้ 1,010,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษาและ
     เวชภณัฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)

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

    2.3.8 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของพนักงาน ลูกจา้ง
     กองสาธารณสุขฯ ได้แก่ เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ)



    2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     (กองสาธารณสุขฯ)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 255,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองสาธารณสุขฯ)

    2.4.2 ค่าน้ าประปา (รหัสบัญชี 340200) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาซ่ึงใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองสาธารณสุขฯ)

  3. งบลงทุน รวม 593,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 593,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 410400) ต้ังไว้ 97,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ละอองฝอย จ านวน 97,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ละอองฝอย จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
     48,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
            - เปน็เคร่ืองพน่ละอองฝอยชนิดเสียบไฟฟา้ 
            - มีหวัฉีดไม่น้อยกว่า 3 หวั
            - มีความจถุังน้ ายาเคมีไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
     ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 66 ล าดับที่ 5

    3.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) ต้ังไว้ 96,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 96,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ 
     ประกอบด้วย
            - มีเคร่ืองบนัทกึภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
            - กล้อง CCTV จ านวน 8 ตัว
            - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
            - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เคร่ือง
            - ปล๊ักพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ชุด



     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8
    ล าดับที่ 4

    3.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 400,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)

  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 458,500 บาท
   4.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) รวม 181,000 บาท
    4.1.1 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภยัโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการชุมชนร่วมใจปอ้งกันภยัโรคเบาหวาน และ
     ความดันโลหติสูงใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 21

    4.1.2 โครงการตรวจไว พ้นภยัมะเร็งปากมดลูก ต้ังไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการตรวจไว พน้ภยัมะเร็งปากมดลูก ใหแ้ก่
     โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 20

    4.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการฟื้นฟูสภาพหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการฟื้นฟสูภาพหลังเกิด
     โรคหลอดเลือดสมอง ใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 19

    4.1.4 โครงการสร้างความตระหนักในคู่ผลเลือดต่าง ต้ังไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการสร้างความตระหนักในคู่ผลเลือดต่าง ใหแ้ก่
     โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 22

    4.1.5 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง
     โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 23



    4.1.6 โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EQ)เด็กปฐมวัย ต้ังไว้ 11,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
     เด็กปฐมวัย ใหแ้ก่โรงพยาบาลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ล าดับที่ 24

   4.2 อุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) รวม 277,500 บาท
    4.2.1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ต้ังไว้ 277,500 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนการพฒันาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต
     องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยจดัสรรเปน็ค่าด าเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/
     หมูบ่า้น/ชุมชนละ 7,500 บาท และให ้อสม.ด าเนินการในการพฒันาศักยภาพ
     ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ และการจดับริการ
     สุขภาพเบื้องต้นในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยปจัจบุนัเทศบาลฯ 
     มีชุมชนทั้งส้ิน จ านวน 37 ชุมชน(37 ชุมชน x 7,500 บาท) (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 68 ล าดับที่ 6



5,871,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00231) รวม 5,871,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,255,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,255,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 1,400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองสวัสดิการสังคม จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

    1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) ต้ังไว้ 135,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งฯ แก่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 650,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสวัสดิการสังคม จ านวน
     5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ
     คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ
     พนักงานจา้งฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองสวัสดิการสังคม
     จ านวน 4 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,306,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 106,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 66,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองสวัสดิการสังคม)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห ์(รหัสบัญชี 00230)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองสวัสดิการสังคม)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,600,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 2,200,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 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 (กองสวัสดิการสังคม)

     (2) โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่า
     เคร่ืองเสียงแสงสว่าง  และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 1

     (3) โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 700,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในพธิีทางศาสนา ค่าใช้จา่ยในการจดัประกวด
     ขบวนแห ่ค่ามหรสพต่างๆ และเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง และ
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในการจดังานโดยถัวเฉล่ียตามที่จา่ยจริง (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 94 ล าดับที่ 18

     (4) โครงการจดัหาอุปกรณ์ด ารงชีพส าหรับผู้พกิาร จ านวน 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอุปกรณ์ส าหรับผู้พกิารในชุมชนเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง  
     เช่น รถเข็น ไม้เทา้ขาเดียว ไม้ค้ ายนั 4 ขา ฯลฯ เพื่อใหค้นพกิารได้ ใช้ในการ
     ด ารงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 83 ล าดับที่ 3



     (5) โครงการใหก้ารสงเคราะหป์ระชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคสงเคราะหป์ระชาชนที่ได้รับ
     ความเดือดร้อนจากภยัพบิติัต่าง ๆ หรือชุมชนที่ยากจน ด้อยโอกาส เช่น 
     ข้าวสารอาหารแหง้ เส้ือผ้า อุปกรณ์ยงัชีพ ที่อยูอ่าศัย และอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ในการ
     ด ารงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 3

     (6) โครงการชุมชนน่าอยู่ จ านวน 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าสนับสนุนท าอาหาร 
     อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ท าความสะอาด ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 
     แสงสว่างค่าของขวัญ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 54 ล าดับที่ 4

     (7) โครงการชุมชนสัมพนัธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน จ านวน 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง
     และเคร่ืองด่ืม แสงสว่าง ที่พกั พธิีเปดิ-ปดิ วิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่จ าเปน็
    (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 54 ล าดับที่ 5

     (8) โครงการการจดัเก็บข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัเก็บข้อมูล ค่าฝึกอบรมประชุมชีแ้จงผู้น าชุมชน ค่าจา้งเหมา
     ท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
     ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 53 ล าดับที่ 2

     (9) โครงการแข่งขันฟตุบอลชุมชน จ านวน 300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัการแข่งขันกีฬาฟตุบอลส าหรับชุมชน ค่าตอบแทน
     กรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของขวัญ เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา 
     ชุดแข่งขัน ค่าพธิีเปดิ ปดิ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 14

     (10) โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจา้ง
     เหมาท าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ 
     ของรางวัล ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ค่าเช่าเคร่ืองเสียง แสงสว่าง และ
     ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ที่จ าเปน็ (กองสวัสดิการสังคม)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 ล าดับที่ 2



    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 600,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟม้ ตรายาง ฯลฯ 
     (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ 
     (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.7 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)



    2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

    2.3.10 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร 
     ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

  3. งบลงทุน รวม 310,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 10,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ต้ังไว้ 10,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล จ านวน 10,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

     10,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

     (กองสวัสดิการสังคม)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 8

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 300,000 บาท
    3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 300,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)



48,087,900 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241) รวม 4,854,900 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,784,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,784,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) ต้ังไว้ 1,294,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองช่าง จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

    1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 189,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองช่าง จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองช่าง)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 269,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 2 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 32,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน
     2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 945,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 183,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

    2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 108,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองช่าง)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ต้ังไว้ 35,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองช่าง)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 360,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 170,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 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)

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 386,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี 330100) ต้ังไว้ 179,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟม้ ตรายาง ฯลฯ 
     (กองช่าง)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (กองช่าง)

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



    2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 42,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

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

    2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ต้ังไว้ 120,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองช่าง)

    2.3.7 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน ฯลฯ (กองช่าง)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 16,000 บาท
    2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ต้ังไว้ 16,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (กองช่าง)

  3. งบลงทุน รวม 125,900 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 125,900 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ต้ังไว้ 12,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล จ านวน 12,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติอล จ านวน 2 ตัว ราคา
     ตัวละ 6,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพกิเซล ตามราคามาตรฐาน
     ครุภณัฑ์ (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 12

    3.1.2 ครุภณัฑ์ส ารวจ (รหัสบัญชี 411300) ต้ังไว้ 34,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือกล้องระดับ จ านวน 34,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือกล้องระดับ จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 
     บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เปน็กล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง
            - มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เทา่



            - มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
            - ต้องได้รับประกาศนียบตัร ISO 9001
            - มีกล่องบรรจกุล้องกันสะเทอืนได้
            - มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย 1 ชุด
            - มีฝาครอบเลนส์
            - มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ ากล้อง
              ฯลฯ
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 12

    3.1.3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 69,900 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท 
     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 12

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ จ านวน 9,900 บาท
     ขนาด A3
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับ
     กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 9,900 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
     และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
     และการส่ือสาร (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ล าดับที่ 12

    3.1.4 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

  4. งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) รวม 2,000,000 บาท
   4.1 รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000) รวม 2,000,000 บาท
    4.1.1 รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 510100) ต้ังไว้ 2,000,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ เช่น ค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล
     หรือพฒันาระบบต่างๆ จดัท าแผนที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร เขตการ
     ปกครองเส้นทางคมนาคม วิเคราะหข์้อมูลด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
     ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคมนาคม ฯลฯ (กองช่าง)



งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242) รวม 23,063,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,954,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,954,000 บาท
    1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 444,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองช่าง จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองช่าง)

    1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 1,433,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 11 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

    1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 77,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน 
     7 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 9,350,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 100,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 3,700,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 2,100,000 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 (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 1,600,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 5,050,000 บาท
    2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 1,300,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สวิตช์ไฟฟา้ สตาร์ทเตอร์
     ไฟฉาย  สปอตไลท ์ฯลฯ (กองช่าง)

    2.3.2 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 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 (รหัสบัญชี 330700) ต้ังไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)

    2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 1,200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

    2.3.5 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง  เช่น  เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ ร้องเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

    2.3.6 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน (กองช่าง)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 500,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ของไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง (กองช่าง)

  3. งบลงทุน รวม 11,759,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 100,000 บาท
    3.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)



   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 11,659,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 11,159,000 บาท
     (1) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองสัก ชุมชน จ านวน 724,000 บาท
     บา้นหนองสัก ม.2 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.05 
     เมตร ยาว 295.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร รายละเอียด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 1/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 21 ล าดับที่ 5

     (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกัน้น้ าบา้นทา่มะเกลือ ชุมชนบา้น จ านวน 676,000 บาท
     ทา่มะเกลือ-ไสค้าน ม.4 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
     ยาว 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
     แบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 2/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 22 ล าดับที่ 10

     (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบา้นโรงนอก ชุมชนบา้นโรงนอกสามัคคี จ านวน 1,088,000 บาท
     ม.5 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
     376.00 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
     300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
     แบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 3/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 41 ล าดับที่ 94 
    และ หน้าที่ 23 ล าดับที่ 13

     (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์บา้นปากบอ่ ชุมชน จ านวน 888,000 บาท
     บา้นหนองบว้ย ม .7 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 
     เมตร ยาว 330.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร รายละเอียด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 4/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 25 ล าดับที่ 22

     (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบา้นส่ีแยก ชุมชนส่ีแยกสามัคคี ม.7 จ านวน 546,000 บาท
     ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
     หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง ที่ กช 5/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 25

     (6) โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย บา้นโปง่งูเหลือม ชุมชนส่ีแยกสามัคคี จ านวน 500,000 บาท
     ม.7 ต.ทา่ยาง จ านวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง 
     ที่ กช 6/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 80 ล าดับที่ 15



     (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทานสาย 1 ชุมชน จ านวน 1,530,000 บาท
     บา้นหนองแขม ม.8 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
     ยาว 375.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร รายละเอียด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 7/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 27

     (8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวย ูชุมชนตะแบกทองสหกรณ์ จ านวน 1,025,000 บาท
     พฒันา ม.8 ต.ทา่ยาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 293.00 เมตร รายละเอียดตาม
     แบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 8/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 26

     (9) โครงการก่อสร้างถนน คลส. เลียบคลองชลประทานสาย 1 จากศาลาชุมชน จ านวน 678,000 บาท
     บา้นอ่างน้ าไปสุดเขตเทศบาลฯ ชุมชนหมู ่10 พฒันา ม.10 ต.ทา่ยาง ขนาดผิวจราจร
     กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 
     ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 9/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 29

     (10) โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พกั คสล. หลังโรงเรียนวัด จ านวน 745,000 บาท
     ทา่ขาม ชุมชนบา้นทา่ขาม ม .1 ต.ทา่คอย ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร 
     ระยะทาง 212.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง
     ที่ กช 10/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 27 ล าดับที่ 32

     (11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ระบายน้ า วังขุนด่าน ซอย 3 ถึง จ านวน 837,000 บาท
     วังขุนด่านซอย 2/1 ชุมชนบา้นวังขุนด่าน ม.2 ต.ทา่คอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 
     4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 
     ตารางเมตร พร้อมทอ่ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร และบอ่พกั คสล. 
     รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 11/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 28

     (12) โครงการติดต้ังการ์ดเลนบริเวณตลาดเขือ่นเพชร ชุมชนเขือ่นเพชร ม.6 จ านวน 229,000 บาท
     ต.ทา่คอย ความยาว 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง ที่ กช 12/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 51 ล าดับที่ 3

     (13) โครงการติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจร ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 จ านวน 1,693,000 บาท
     ทางแยกสะพานข้ามไปยงัโรงพยาบาลทา่ยาง ม .1 ต.ทา่ยาง โดยติดต้ังระบบจราจรแบบ
     Fixed time พร้อมติดต้ังระบบปา้ยนับเวลาถอยหลัง ระบบควบคุมสัญญาณ อุปกรณ์ 
     และติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง
     ที่ กช 14/2559 (กองช่าง)



    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 52 ล าดับที่ 4

    3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 500,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานสวนสาธารณะ (รหัสบัญชี 00243) รวม 2,013,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 849,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 521000) รวม 849,000 บาท
    1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 821,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองช่าง จ านวน 7 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้งฯ (กองช่าง)

    1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 28,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองช่าง จ านวน 2
     อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,105,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 10,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองช่าง)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 290,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 140,000 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 (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 680,000 บาท
    2.3.1 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะป ูปนู ทอ่น้ าและอุปกรณ์
     ประปา ลูกรัง หนิคลุก หนิเกล็ด ดิน และวัสดุในการปรับปรุงภมูิทศัน์งานสวน
     สาธารณะฯลฯ (กองช่าง)



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

    2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)

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

    2.3.5 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง ได้แก่ เส้ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

    2.3.6 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน ฯลฯ (กองช่าง)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 125,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 125,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)

  3. งบลงทุน รวม 59,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 39,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) ต้ังไว้ 19,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง
     ราคาเคร่ืองละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
            - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
            - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
            - พร้อมใบมีด
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 115 ล าดับที่ 12



    3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 20,000 บาท
    3.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวม 17,247,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 4,739,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี 522000) รวม 4,739,000 บาท
    1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (รหัสบัญชี 220400) ต้ังไว้ 411,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า  และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าปใีหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ ากองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

    1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ต้ังไว้ 4,196,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
     จ านวน 36 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์
     ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับ
     พนักงานจา้งฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ต้ังไว้ 132,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองสาธารณสุขและ 
     ส่ิงแวดล้อม จ านวน 10 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 6,468,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 200,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 3,040,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 2,510,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ
     (กองสาธารณสุขฯ จ านวน 2,500,000)
     (กองช่าง จ านวน 10,000 บาท)



    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 30,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 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.2559-2561) หน้าที่ 101 ล าดับที่ 1

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 3,188,000 บาท
    2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ต้ังไว้ 600,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น 
     ถังรองรับขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

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

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

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 1,800,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)

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



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

    2.3.8 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     พนักงาน ลูกจา้ง ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ เส้ือ กางเกง
     รองเทา้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

    2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่น
     ค่าซ้ือฟนื คลิบบตัร พลาสติกใส่บตัร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 40,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ภายในโรงจอดรถบรรทกุขยะของ
     เทศบาลต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

    2.4.2 ค่าน้ าประปา (รหัสบัญชี 340200) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาที่ใช้ในโรงจอดรถบรรทกุขยะของเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

  3. งบลงทุน รวม 6,040,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 2,800,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300) ต้ังไว้ 2,300,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุขยะ แบบอัดทา้ย จ านวน 2,300,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุขยะ แบบอัดทา้ย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
     จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
             - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี
             - ตู้บรรทกุมูลฝอย มีขนาดความจขุองตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
               และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
             - น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม
             - ชุดอัดทา้ยท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
               ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
             - มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 67 ล าดับที่ 5



    3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 500,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 3,240,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) ต้ังไว้ 2,500,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงบอ่ขยะเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 2,500,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าด าเนินการขนถ่ายขยะ ค่าเคร่ืองจกัรกลในการฝังกลบขยะ 
     ค่าน้ ายาเคมี เพื่อใช้ดับกล่ินบอ่ขยะ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ รายละเอียดตามแบบ
     แปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง ที่ กช 13/2559 (กองช่าง)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 2

    3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 740,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



งานบ าบัดน้ าเสีย (รหัสบัญชี 00245) รวม 910,000 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 860,000 บาท
   1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 400,000 บาท
    1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี 320100) ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)

    1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 200,000 บาท
    หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 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.2559-2561) หน้าที่ 102 ล าดับที่ 4

    1.1.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ต้ังไว้ 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

   1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 460,000 บาท
    1.2.1 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ต้ังไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือไม้ แปรงทาสี สี ตะป ูปนู ทอ่ระบายน้ าและอุปกรณ์
     ประปา ลูกรัง หนิคลุก หนิเกล็ด และวัสดุในการซ่อมแซมฝาทอ่ระบายน้ า ฯลฯ 
     (กองช่าง)

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

    1.2.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (รหัสบัญชี 330800) ต้ังไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองช่าง)



    1.2.4 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยปน็ค่าเคร่ืองแบบ  เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ในการปฏบิติังานของ
     ลูกจา้งกองช่าง ได้แก่ เส่ือ กางเกง รองเทา้ หมวก ถุงมือ รองเทา้บทู ฯลฯ (กองช่าง)

    1.2.5 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  เช่น
     ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปนื หวัเทยีน (กองช่าง)

  2. งบลงทุน รวม 50,000 บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 10,000 บาท
    2.1.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ต้ังไว้ 10,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)

   2.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 40,000 บาท
    2.2.1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000) ต้ังไว้ 40,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)



* ประมาณการรายจ่าย

* ประมาณการรายรับ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ  2559

ของ

เทศบาลต าบลท่ายาง

อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่  3



งาน
งบ

งบลงทุน

891,000

 - รายจ่ายอื่น 6,070,000 0 6,070,000
รวม 8,987,000 15,416,000 24,403,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 0
 - เงินอุดหนุน 0 0 0
งบรายจ่ายอื่น 6,070,000 0 6,070,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

1,190,000 4,110,000 5,300,000
1,190,000 4,110,000 5,300,000

งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา รวม
แผนงานการพาณิชย์

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน
 - ค่าตอบแทน

1,358,000 10,039,000 11,397,000
942,000 154,000 1,096,000

 - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

 - ค่าใช้สอย 158,000 985,000 1,143,000
135,000 1,874,000 2,009,000

 - ค่าสาธารณูปโภค 123,000 7,026,000 7,149,000

108,000 637,000 745,000
 - ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 261,000 630,000

 - ค่าวัสดุ

369,000 1,267,000 1,636,000
 - ค่าครุภัณฑ์



งาน
งบ

2,778,000
4,170,000
4,170,000

สถานธนานุบาล การประปา
2,778,000งบกลาง 6,948,000

รวม 6,948,000

รวม
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง



   รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
           - กิจการสถานธนานุบาล

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

1. หมวดรายได้ 8,155,524.73 9,622,000.00 9,491,000.00
- ดอกเบีย้รับจ าน า 7,603,025.25 9,000,000.00 8,500,000.00
- ค่าดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 152.48 20,000.00 20,000.00
- ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์หลุด 552,347.00 600,000.00 600,000.00
- รายได้เบด็เตล็ด - 2,000.00 2,000.00
- เงินทีง่บประมาณทัว่ไปช่วยเหลือ - - 369,000.00
งบประมาณเฉพาะการ
2. หมวดเงินได้อื่น 5,088,620.70 6,000,000.00 6,000,000.00
2.1 ก าไรสุทธิ 5,088,620.70 6,000,000.00 6,000,000.00
- เงินบ าเหนจ็รางวัล 20 % 1,017,724.14 1,200,000.00 1,200,000.00
- เงินบรูณะท้องถิ่น 30 % 1,526,586.21 1,800,000.00 1,800,000.00
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 % 2,544,310.35 3,000,000.00 3,000,000.00

รวมทั้งส้ิน 13,244,145.43 15,622,000.00 15,491,000.00

   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หมวด รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

1. งบกลาง 2,077,297.15 6,180,000.00 4,170,000.00
2. งบบคุลากร 860,257.14 1,195,000.00 1,190,000.00
3. งบด าเนนิการ 608,144.80 1,208,000.00 1,358,000.00
4. งบลงทุน - 310,000.00 369,000.00
5. งบเงินอุดหนนุ - - -
6. งบรายจา่ยอื่น 5,145,720.70 6,070,000.00 6,070,000.00

รวมทั้งส้ิน 8,691,419.79 14,963,000.00 13,157,000.00

           - กิจการสถานธนานุบาล



15,491,000 บาท
  1. หมวดรายได้ รวม 9,491,000 บาท
     1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า ต้ังไว้ 8,500,000 บาท
            โดยค านวณจากดอกเบี้ยรับจ าน าของเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
     กันยายน 2558 เปน็เกณฑ์

     1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 20,000 บาท
            โดยค านวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
     เดือนกันยายน 2558 เปน็เกณฑ์

     1.3 ประเภทก าไรในการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด ต้ังไว้ 600,000 บาท
            โดยค านวณจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุดในปทีี่ผ่านมาเปน็เกณฑ์

     1.4 ประเภทรายได้เบด็เตล็ด ต้ังไว้ 2,000 บาท
            เปน็รายได้เบด็เตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน่ๆ

     1.5 ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ต้ังไว้ 369,000 บาท
            โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ

  2. หมวดเงินได้อื่น รวม 6,000,000 บาท
     2.1 ประเภทก าไรสุทธิ 2558 ต้ังไว้ 6,000,000 บาท
         2.1.1 เงินบ าเหน็จรางวัล 20% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,200,000 บาท
         2.1.2 เงินบรูณะทอ้งถิน่ 30% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,800,000 บาท
         2.1.3 เงินสมทบทนุหมุนเวียน 50% ของก าไรสุทธิ จ านวน 3,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับ  ทั้งส้ิน

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559



4,170,000 บาท
งานงบกลาง                                                                     รวม 4,170,000 บาท
  1. งบกลาง                                                                        รวม 4,170,000 บาท
    1.1 ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้                                                ต้ังไว้ 4,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกูใ้หก้ับธนาคารพาณิชย ์ (สถานธนานุบาล)

    1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ต้ังไว้ 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพน้จากการเปน็พนักงาน
     สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปทีี่ล่วงมา (8,155,524 x 2%) 
     (สถานธนานุบาล)

แผนงานงบกลาง   รวมรายจ่ายทั้งส้ิน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



8,987,000 บาท
งานกิจการสถานธนานุบาล รวม 8,987,000 บาท
  1. งบบุคลากร รวม 1,190,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,190,000 บาท
    1.1.1 ค่าจ้างประจ า ต้ังไว้ 1,100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งประจ าใหแ้ก่สถานธนานุบาล ตามต าแหน่งที่ส านักงาน  
     จ.ส.ท. ก าหนดไว้และจา่ยเปน็ค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจา้งตามระเบยีบส านักงาน 
     จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบกิเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจา้งของพนักงาน
     สถานธนานุบาล พ.ศ.2547 จ านวน 6 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (สถานธนานุบาล)

    1.1.2 เงินเพิ่มเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 90,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ด ารง
     ต าแหน่งผู้จดัการฯ และผู้ช่วยผู้จดัการ ตามระเบยีบส านักงาน จ .ส.ท. ว่าด้วย
     การก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล(ฉบบัที่ 2)  
     พ.ศ.2552 โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)

  2. งบด าเนินงาน รวม 1,358,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 942,000 บาท
    2.1.1 ค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
     ระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

    2.1.2 เงินช่วยเหลือบุตร ต้ังไว้ 2,000 บาท
            เพื่อจา่ยใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล ซ่ึงมีสิทธิ์เบกิเงินค่าช่วยเหลือบตุร
     ได้ตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรของพนักงานสถานธนานุบาล
     ที่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

    2.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 120,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ใหแ้ก่ พนักงานสถานธนานุบาล
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (สถานธนานุบาล)

แผนงานการพาณิชย ์  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี



    2.1.5 ค่าอาหาร ต้ังไว้ 170,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารประจ าวันท าการใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

    2.1.6 ค่าเบี้ยเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหพ้นักงานในวันจ าหน่ายทรัพยห์ลุดจ าน า
     (สถานธนานุบาล)

    2.1.7 ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ต้ังไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนใหผู้้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏบิติัหน้าที่
     แทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพยรั์บจ าน าประจ าป ี(สถานธนานุบาล)

    2.1.8 ค่าพาหนะเหมาจ่าย ต้ังไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนานุบาล)

    2.1.9 เงินสมทบเงินสะสม ต้ังไว้ 150,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเงินสะสมใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % 
     ของค่าจา้งประจ า (สถานธนานุบาล)

    2.1.10 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนักงานสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 37,000 บาท
     (1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตต้ังสถานธนานุบาลและ
     ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ (สถานธนานุบาล)

     (2) ค่าเบี้ยประกันภยั จ านวน 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัพร้อมทรัพยสิ์นของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (3) ค่าบริการรับใช้ จ านวน 8,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวารสารและส่ิงตีพมิพต่์างๆ (สถานธนานุบาล)

     (4) ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน จ านวน 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน (สถานธนานุบาล)



     (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 45,000 บาท
     (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ของสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

     (3) ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างตัวอาคารสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

    2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ 1,000 บาท
     (1) ค่ารับรอง จ านวน 1,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.2.4 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้า ต้ังไว้ 25,000 บาท
    ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าพาหนะที่พกั และค่าเบี้ยเล้ียงใหก้ับพนักงานสถานธนานุบาล
     ในการเดินทางไปราชการ (สถานธนานุบาล)

    2.2.5 ประเภทค่าสอบบัญชี ต้ังไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าสอบบญัชีของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟม้ต่าง ๆ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จาการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์และ
     แผ่นปา้ยต่างๆ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

    2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 6,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ
     (สถานธนานุบาล)



    2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (สถานธนานุบาล)

    2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.3.6 วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุก่อสร้างเกีย่วกับงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือแผ่นบนัทกึข้อมูล (Diskette, Floppy Disk)  หมึก
     พมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ
     (สถานธนานุบาล)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 123,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 90,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าไฟฟา้ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.4.2 ค่าน้ าประปา ต้ังไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทข์องสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข ต้ังไว้ 4,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัส่งไปรษณียโ์ทรเลข หรือค่าไปรษณียากร และส่งเอกสาร
     ส่ิงพมิพต่์างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)

    2.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)



  3. งบลงทุน รวม 369,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน ต้ังไว้ 46,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก จ านวน 46,000 บาท
     อากาศ) ขนาด 18,000 บทียีู
           เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
     (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียี ูจ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 
     บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดั                  
             ไฟฟา้เบอร์ 5
           - ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็

             และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
           - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจบัอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
             ท าความสะอาดได้
           - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (สถานธนานุบาล)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 
    ล าดับที่ 3

    3.1.2 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 17,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี จ านวน 17,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท โดยมีระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 
     1920 x 1080 พกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (สถานธนานุบาล)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 
    ล าดับที่ 3

    3.1.3 ครุภณัฑ์อื่น ต้ังไว้ 45,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเตือนภยัปอ้งกันการบกุรุกชนิดไร้สาย จ านวน 45,000 บาท
            เพื่อจา่เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเตือนภยัปอ้งกันการบกุรุกชนิดไร้สาย จ านวน
     1 เคร่ือง ตัวเคร่ืองสามารถส่งสัญญาณคล่ืนความถีไ่ม่ต่ ากว่า 300 เมกะเฮิร์ท
     ระยะการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11 เมตร x 11 เมตร ใช้พลังงาน
     จากแบตเตอร่ี พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐาน
     ครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) (สถานธนานุบาล)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 
    ล าดับที่ 3



   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 261,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รวม 261,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลต าบลทา่ยาง ม.1 จ านวน 261,000 บาท
     ต.ทา่ยาง โดยติดต้ังประตูทางเข้า จดัท าเคาน์เตอร์ เปล่ียนผิวพื้นกระเบื้อง  
     จดัท าปา้ยโรงรับจ าน าพร้อมปา้ยแสดงรายการต่างๆ รายละเอียดตามแบบที่
     เทศบาลต าบลทา่ยางก าหนด (สถานธนานุบาล)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 
    ล าดับที่ 2

  4. งบรายจ่ายอื่น รวม 6,070,000 บาท
   4.1 รายจ่ายอื่น รวม 6,070,000 บาท
    4.1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยใหก้ับส านักงาน จ .ส.ท. ตามที่ก าหนดใหต้ั้งในแต่ละป ี(สถานธนานุบาล)

    4.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ต้ังไว้ 1,800,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบรูณะทอ้งถิน่ใหเ้ทศบาล (สถานธนานุบาล)

    4.1.3 เงินบ าเหน็จรางวัล 20 % ต้ังไว้ 1,200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบ าเหน็จรางวัล ใหก้ับผู้ปฏบิติังานเกีย่วกับสถานธนานุบาล
     (สถานธนานุบาล)

    4.1.4 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 % ต้ังไว้ 3,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบทนุหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)



   รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
               -กิจการประปา

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

1. หมวดรายได้ 18,405,395.60 18,134,000.00 18,074,000.00
- ค่าจ้าหนา่ยน้้าประปาจากมาตรวัดน้้า 9,728,595.60 10,420,000.00 11,040,000.00
และค่าบริการ
- ค่าจ้าหนา่ยน้้าประปาจากท่อธาร 1,800.00 4,000.00 4,000.00
- เงินทีง่บประมาณทัว่ไปช่วยเหลือ 8,675,000.00 7,710,000.00 7,030,000.00
งบประมาณเฉพาะการ
2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  56,495.00 40,000.00 46,000.00
และใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนยีม - ค่าส้ารวจ 12,005.00 9,000.00 10,000.00
- ค่าธรรมเนยีม - ค่าตรวจก๊อก 20,710.00 15,000.00 17,000.00
- ค่าธรรมเนยีม - ค่าแรงงาน 20,580.00 15,000.00 17,000.00
- ค่าปรับผิดสัญญา / ข้อบงัคับ 3,200.00 1,000.00 2,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,501.40 50,000.00 80,000.00
- ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 120,501.40 50,000.00 80,000.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,065.00 4,000.00 5,000.00
- ขายแบบก่อสร้าง 17,100.00 3,000.00 4,000.00
- เบด็เตล็ดอื่นๆ 1,965.00 1,000.00 1,000.00

รวมทั้งส้ิน 18,601,457.00 18,228,000.00 18,205,000.00

   รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

หมวด จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

1. งบกลาง 2,659,651.36 3,411,960.00 2,778,000.00
2. งบบคุลากร 3,626,146.00 3,739,000.00 4,110,000.00
3. งบด้าเนนิการ 7,866,411.08 8,981,000.00 10,039,000.00
4. งบลงทุน 2,501,075.23 2,091,000.00 1,267,000.00
5. งบเงินอุดหนนุ - - -
6. งบรายจา่ยอื่น - - -

รวมทั้งส้ิน 16,653,283.67 18,222,960.00 18,194,000.00

               -กิจการประปา



18,205,000 บาท
  1. หมวดรายได้ รวม 18,074,000 บาท
     1.1 ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากมาตรวัดน้้า และค่าบริการ ต้ังไว้ 11,040,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากมาตรวัดน้้าในปีที่ผ่านมา

     1.2 ประเภทค่าจ้าหน่ายน้้าประปาจากท่อธาร ต้ังไว้ 4,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าจ้าหน่ายน้้าประปาในปีที่ผ่านมา

     1.3 ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ต้ังไว้ 7,030,000 บาท
            โดยประมาณการไว้ต้่ากว่าปีที่ผ่านมา

  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 46,000 บาท
     2.1 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าส้ารวจ ต้ังไว้ 10,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่

     2.2 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าตรวจกอ๊ก ต้ังไว้ 17,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่

     2.3 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าแรงงาน ต้ังไว้ 17,000 บาท
            โดยค้านวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้้ารายใหม่
    
     2.4 ประเภทค่าปรับผิดสัญญา/ขอ้บังคับ ต้ังไว้ 2,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา

  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
     3.1 ประเภทดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ต้ังไว้ 80,000 บาท
            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกบัปีที่ผ่านมา

  4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท
     4.1 ประเภทขายแบบกอ่สร้าง ต้ังไว้ 4,000 บาท
            โดยค้านวณจากโครงการกอ่สร้างประจ้าปีงบประมาณปี พ.ศ.2559

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

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559
เทศบาลต้าบลท่ายาง  อ้าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับ  ทั้งส้ิน



2,778,000 บาท
งบกลาง                                                                               รวม 2,778,000 บาท
  1. งบกลาง                                                                            รวม 2,406,000 บาท
    1.1 ค่าช าระหนี้เงินต้น                                        ต้ังไว้ 1,608,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระหนี้เงินต้นใหแ้ก่ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนิน
     โครงการวางทอ่เมนส่งน้ าประปาทา่ซิก-ประปาทา่ยาง ตามสัญญาจา้งเลขที่
     1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

    1.2 ค่าช าระหนี้ดอกเบี้ย ต้ังไว้ 650,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนินโครงการ
     วางทอ่เมนส่งน้ าประปาทา่ซิก-ประปาทา่ยาง ตามสัญญาจา้งเลขที่ 1/2552 
     ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)

    1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้ 83,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบเข้ากองทนุประกันสังคม  ตามพระราชบญัญัติ
     ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎกีา
     ก าหนดระยะเวลาเร่ิมด าเนินการจดัเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง
     ออกตามความในพระราชบญัญัติประกันสังคมดังกล่าว ประกอบกับส าเนาหนังสือ
     จงัหวัดเพชรบรีุ ที่ พบ 0023.2/1342 ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2557 เร่ืองการจา่ย
     เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจา้ง ในปงีบประมาณ 2559
     ประมาณการต้ังจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งไว้ จ านวน 1,651,000 บาท
     จงึประมาณการต้ังจา่ยเงินสมทบกองทนุประกันสังคม เปน็เงิน 83,000 บาท
     (กองการประปา)

    1.4 เงินส ารองจ่าย ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็กรณีฉุกเฉินและจ าเปน็ หรือรายการอืน่ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณ
     เพื่อการนั้นไว้ (กองการประปา)

    1.5 เงินช่วยพิเศษ ต้ังไว้ 45,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยค่าท าศพ ใหแ้ก่พนักงานและพนักงานจา้งเทศบาล 
     ซ่ึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
     จงัหวัดเพชรบรีุ เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจา้ง พ.ศ.2548 
     ข้อ 72 หรือใหแ้ก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจา้งประจ าที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 
     กันยายน 2525

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง   รวมรายจ่ายทั้งส้ิน



  2. บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 372,000 บาท
    2.1 เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ต้ังไว้ 224,000 บาท
    (รหัสบัญชี 120100)
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ 
     ตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2548 
     มาตรา 6 ประกอบกฏกระทรวงฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2542) โดยใหต้ั้งจา่ยในอัตรา
     ร้อยละสอง ของงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจา่ยประจ าปนีั้น ทั้งนี้
     ไม่รวมเงินกู ้เงินที่มีผู้อุทศิให ้เงินจา่ยขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
     และรายได้จากพนัธบตัร (11,175,000 x 2%) (กองการประปา)

    2.2 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 148,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ ารายเดือน จ านวน 1 ราย ตาม
     ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จ ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการ
     ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (กองการประปา)



15,416,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 15,416,000 บาท
  1. งบบุคลากร รวม 4,110,000 บาท
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,110,000 บาท
    1.1.1 เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 1,255,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองการประปา จ านวน 6 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
     (กองการประปา)

    1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังไว้ 1,204,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งลูกจา้งประจ า และเงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าป ีใหแ้ก่
     ลูกจา้งประจ าของกองการประปา จ านวน 6 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน
     12 เดือน (กองการประปา)

    1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 1,532,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งของกองการประปา จ านวน 12 อัตรา
     โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง
     พนักงานเทศบาลฯ เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจา้ง ลงวันที่ 12 
     พฤษภาคม 2547 (กองการประปา)

    1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 119,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองการประปา
     จ านวน 8 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)

  2. งบด าเนินงาน รวม 10,039,000 บาท
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 154,000 บาท
    2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ต้ังไว้ 20,000 บาท
    ส่วนท้องถิ่น
            เพื่อจา่ยเงินเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปดิซองสอบราคา , ประกวด
     ราคา , คณะกรรมการตรวจงานจา้ง , ผู้ส ารวจระบบประปา และอืน่ๆ ตามที่
     ได้รับค าส่ังเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบยีบฯ (กองการประปา)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการพาณิชย ์  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559



    2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองการประปา)

    2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 96,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  พนักงานเทศบาล   
     และลูกจา้งประจ า  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบ ฯ (กองการประปา)

    2.1.4 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ต้ังไว้ 28,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองการประปา)

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 985,000 บาท
    2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 900,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการประปา)

    2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ต้ังไว้ 15,000 บาท
    หมวดอื่น
     - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

    2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)



   2.3 ค่าวัสดุ รวม 1,874,000 บาท
    2.3.1 วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 110,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา 
     ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง แฟม้ ตรายาง ฯลฯ 
     (กองการประปา)

    2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟา้ สายไฟฟา้ ปล๊ัก สวิตช์ไฟฟา้ ฯลฯ (กองการประปา)

    2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือน้ ายาล้างมาตรวัดน้ า จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก 
     ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองการประปา)

    2.3.4 วัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 400,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น ทอ่น้ า และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองการประปา)

    2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
     ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

    2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ต้ังไว้ 250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองการประปา)

    2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังไว้ 1,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ 
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษาและ
     เวชภณัฑ์ต่างๆ (กองการประปา)

    2.3.8 วัสดุการเกษตร ต้ังไว้ 12,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี  ปอ้งกันและก าจดัศัตรูพชื  ต้นไม้  ฯลฯ 
     (กองการประปา)

    2.3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 2,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองการประปา)



    2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปน้พมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองการประปา)

    2.3.11 วัสดุอื่น ต้ังไว้ 5,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ย เช่น มิเตอร์น้ า – ไฟฟา้ ตะแกรง
     กันสวะ ฯลฯ (กองการประปา)

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,026,000 บาท
    2.4.1 ค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 7,000,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในการผลิตน้ าประปา (กองการประปา)

    2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในการติดต่อ
     ราชการ ตลอดจนค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (กองการประปา)

    2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ ต้ังไว้ 1,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ใน
     ราชการ (กองการประปา)

  3. งบลงทุน รวม 1,267,000 บาท
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 637,000 บาท
    3.1.1 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300) ต้ังไว้ 400,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุอเนกประสงค์ (ดีเซล) จ านวน 400,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือรถบรรทกุอเนกประสงค์ (ดีเซล) แบบตอนเดียว 

     จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 400,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

            - มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี

            - ก าลังสูงสุดแรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า 70(52) 4,000 

            - แผงข้างโครงสร้างท าด้วยเหล็กสแตนเลส และโครงหลังคา

            - หลังคาเปน็เหล็กอลูมิเนียม 

            - มีระบบเคร่ืองปรับอากาศ(ในหอ้งโดยสาร)

     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม

     ราคาทอ้งตลาด) (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ล าดับที่ 10



    3.1.2 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 410800) ต้ังไว้ 90,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองจา่ยสารเคมี จ านวน 90,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองจา่ยสารเคมี จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 18,000 

     บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

            - สามารถจา่ยสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร/ชัว่โมง

            - มีแรงดันไม่ต่ ากว่า 8 บาร์ (BAR)

     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม

     ราคาทอ้งตลาด) (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ล าดับที่ 10

    3.1.3 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) ต้ังไว้ 11,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 11,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง ราคา

     เคร่ืองละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

            - เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

            - เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

            - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี

            - พร้อมใบมีด

     ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ล าดับที่ 10

    3.1.4 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ต้ังไว้ 36,000 บาท

     (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

     (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท 

     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง

     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 9

     (2) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3,100 บาท

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 

     ราคาเคร่ืองละ 3,100 บาท สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ีตามเกณฑ์

     ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

     สารสนเทศและการส่ือสาร (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 9



     (3) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ จ านวน 9,900 บาท

     ขนาด A3

            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (INKJET Printer) ส าหรับ

     กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

     ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (กองการประปา)

    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ล าดับที่ 9

    3.1.5 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ต้ังไว้ 100,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการประปา)

   3.2 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 630,000 บาท
    3.2.1 ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 530,000 บาท
     (1) โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าแรงสูง (สูบขึน้ถังสูง) ประปาทา่ซิก ม.6 จ านวน 530,000 บาท
     ต.ทา่คอย โดยติดต้ังมอเตอร์สูบน้ า แบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ ากว่า 25 
     แรงม้า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,450 RPM สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
     120/ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง และสามารถสูบส่งได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
     พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและระบบตู้ควบคุม จ านวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน
     ของเทศบาลต าบลทา่ยางเลขที่ กป 1/2559 (กองการประปา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2 
    ล าดับที่ 1

    3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)


