
22,137,810 บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญช ี00411)                                                                   รวม 22,137,810 บาท
    1. งบกลาง (รหัสบัญช ี510000)                                                                   รวม 19,079,800 บาท
     1.1 ค่าช าระหน้ีเงินต้น (รหสับญัชี 110100)                                                   ตัง้ไว้ 6,577,700 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระหนี้เงินต้นใหแ้ก่ส านักงานกองทนุพฒันาเมืองใน
     ภมูิภาค ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     โรงเรียนวัดเขากระจวิ ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 และจา่ยช าระหนี้เงินต้นใหแ้ก่ส านักงาน
     เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงกูม้าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
     เทศบาลต าบลทา่ยาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 (ส านักปลัด)

     1.2 ค่าช าระดอกเบี้ย (รหสับญัชี 110200)                                                ตัง้ไว้ 1,285,500 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ส านักงานกองทนุพฒันาเมืองใน
     ภมูิภาค ธนาคารออมสิน ซ่ึงกูม้าด าเนินโครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     โรงเรียนวัดเขากระจวิ ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 และจา่ยช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ส านักงาน
     เงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ่ึงกูม้าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
     เทศบาลต าบลทา่ยาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552
     งวดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 (ส านักปลัด)

     1.3 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม (รหสับญัชี 110300) ตัง้ไว้ 876,600 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 2558
      ประมาณการต้ังจา่ยค่าตอบแทนพนักงานจา้งไว้ จ านวน 17,532,000 บาท
     จงึประมาณการต้ังจา่ยเงินสมทบกองทนุประกันสังคม เปน็เงิน 876,600 บาท
     (ส านักปลัด)

     1.4 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา(รหสับญัชี 110400) ตัง้ไว้ 7,710,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา (ส านักปลัด)

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

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญช ี00410)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     1.5 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ (รหสับญัชี 110900)                 ตัง้ไว้ 390,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลทา่ยาง  
     จ านวน 65 ราย (ส านักปลัด)

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

     1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหสับญัชี 111100) ตัง้ไว้ 1,180,000 บาท
     (1) ค่าบ ารุงสันนิบาตแหง่ประเทศไทย จ านวน 180,000 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. 2556 เทศบาลต าบลทา่ยาง
     ค านวณต้ังงบประมาณค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ไว้ ดังนี้
           รายรับจริงปงีบประมาณ พ .ศ.2556  107,753,798.66 บาท   
     ค านวณต้ังงบประมาณจา่ยบ ารุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 180,000 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. 2556 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)

     1.8 เงินช่วยพิเศษ (รหสับญัชี 111200) ตัง้ไว้ 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 3,058,010 บาท
     2.1 เงินสมทบกองทนุบ าเน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) ตัง้ไว้ 2,186,910 บาท
     (รหสับญัชี 120100)
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ ตาม
     พระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2548 
     มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบบัที่ 4(พ.ศ.2542) โดยใหต้ั้งจา่ยในอัตราร้อยละ
     สองของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจา่ยประจ าปนีั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้
     เงินที่มีผู้อุทศิให ้เงินจา่ยขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทกุประเภทจากรัฐบาล และ
     รายได้จากพนัธบตัร ในปงีบประมาณ พ .ศ.2558 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับ
     ยกเว้นดังกล่าว จ านวน 109,345,500 บาท (ส านักปลัด)

     2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (รหสับญัชี 120200) ตัง้ไว้ 21,100 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ช.ค.บ.)   
     จ านวน  1  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 (รหสับญัชี 120900) ตัง้ไว้ 850,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ ารายเดือน จ านวน 2 ราย ตาม
     ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จ ลูกจา้งของหน่วยการบริหารราชการ
     ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ส านักปลัด)


