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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ท่านประธานสภาเทศบาล   และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบ้านลาด 

 บดัน้ี ถึงเวลาท่ีนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นลาดจะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีต่อสภาเทศบาลตาํบลบา้นลาดอีกคร้ังหน่ึง ในโอกาสน้ีนายกเทศมนตรีตาํบลบา้นลาด จึงขอแถลง  

ใหท้่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการณคลงั ตลอดจนหลกัการ

และแนวนโยบายการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานะการคลงั 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  เทศบาลตาํบลบา้นลาด มีสถานะการเงิน  

ดงัน้ี 

 - เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน   38,222,583.04 บาท 

 -  เงินสะสม   33,565,315.23 บาท 

 -  ทุนสาํรองเงินสะสม     16,104,599.85 บาท 

 -  เงินกูค้งคา้ง           2,209,421.18 บาท 

 (1) รายรับจริงทั้งส้ิน  รวม   30,038,676.95   บาท  ประกอบดว้ย 

  - หมวดภาษีอากร  1,267,735.55 บาท 

  -  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    332,406.90  บาท 

  -  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น  507,977.10 บาท 

  -  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   310,400.00 บาท 

  -  หมวดภาษีจดัสรร  19,963,505.40 บาท 

  -  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  7,656,652.00    บาท 

 (2) รายจ่ายจริง  รวม   21,463,596.81   บาท   ประกอบดว้ย 

 -  งบกลาง  2,025,428.20 บาท 

 -  งบบุคลากร  9,906,465.00 บาท 

 -  งบดาํเนินการ  5,856,946.61 บาท 

 -  งบลงทุน  2,983,757.00 บาท 

 -  งบรายจ่ายอ่ืน   20,000.00 บาท 

 -  งบเงินอุดหนุน       671,000.00 บาท 

 (3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี                  6,564,900 บาท 
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  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560    ณ วนัท่ี   31  มีนาคม  2560   เทศบาลตาํบลบา้นลาด มีสถานะการเงิน  

ดงัน้ี 

 (1) ประมาณการรายรับ                         38,987,000.00 บาท 

 (2) รายรับจริง (หกเดือนแรก)   รวม   20,039,738.17   บาท  ประกอบดว้ย 

 -  หมวดภาษีอากร      1,127,461.43 บาท 

 -  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  162,070.80 บาท 

 -  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น            89,096.02 บาท 

 -  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด   5,800.00 บาท 

 -  หมวดภาษีจดัสรร           8,446,958.92 บาท 

 -  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                     10,208,351.00 บาท 

 คิดเป็นร้อยละ   51.40   ของประมาณการท่ีตั้งรับไว ้

 (3) ประมาณการรายจ่าย  38,977,740.00 บาท 

 (4) รายจ่ายจริง  (หกเดือนแรก)  รวม   13,403,193.66   บาท   ประกอบดว้ย 

 - งบกลาง  3,600,606.68 บาท 

 -  งบบุคลากร  4,905,615.00 บาท 

 -  งบดาํเนินการ  2,497,041.98 บาท 

 - งบลงทุน  2,097,290.00 บาท 

 -  งบรายจ่ายอ่ืน   0.00 บาท 

 -  งบเงินอุดหนุน  302,640.00 บาท 

 คิดเป็นร้อยละ   34.39   ของประมาณการท่ีตั้งจ่ายไว ้
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 1.2 งบเฉพาะการ  

  (1) การประปา 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  การประปา มีสถานะการเงิน  ดงัน้ี 

  - รายรับจริง    4,242,904.46 บาท    

  - รายจ่ายจริง    2,903,991.31 บาท 

  - กาํไรสุทธิ                                                       1,338,913.15 บาท 

  - เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559         5,800,894.79 บาท 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  การประปา   มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

  - ประมาณการรายรับ  3,887,000.00 บาท 

  - รายรับจริง (หกเดือนแรก)    1,972,367.14   บาท   

  คิดเป็นร้อยละ   50.74   ของประมาณการท่ีตั้งรับไว ้

  - ประมาณการรายจ่าย      3,880,000.00 บาท 

  - รายจ่ายจริง (หกเดือนแรก)    1,468,732.15   บาท   

  คิดเป็นร้อยละ   37.85   ของประมาณการท่ีตั้งจ่ายไว ้  
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2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

 2.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

  (1) ด้านรายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

รายได้จัดเกบ็เอง 2,691,816.64  2,045,500.00  2,045,500.00  

     หมวดภาษีอากร 1,267,735,55 1,328,000.00 1,278,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 332,406.90 368,000.00 368,000.00 

     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น  507,977.10 460,000.00 470,000.00 

     หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 310,400.00 110,000.00 110,000.00 

รวม 2,418,519.55 2,266,000.00 2,226,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจดัสรร 19,963,505.40 20,770,000.00 20,770,000.00 

รวม 19,963,505.40 20,770,000.00 20,770,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

     หมวดเงินอุดหนุน 7,656,652.00 15,951,000.00 15,000,000.00 

รวม  7,656,652.00 15,951,000.00 15,000,000.00 

รวมรายรับทั้งส้ิน 30,038,676.95 38,987,000.00 37,996,000.00 

 (2) ด้านรายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

จ่ายจากงบประมาณ       

1.   งบกลาง 2,025,428.20 8,064,400.00 8,146,020.00 

2.   งบบุคลากร 9,906,465.00 12,379,540.00 11,951,680.00 

3.   งบดาํเนินงาน 5,856,946.61 9,964,700.00 9,252,500.00 

4.   งบลงทุน 2,983,757.00 7,799,100.00 7,870,200.00 

5.   งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

6.   งบเงินอุดหนุน 671,000.00 750,000.00 754,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,463,596.81 38,977,740.00 37,994,400.00 
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 2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  (1) ด้านรายรับ การประปา 

รายรับ  
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

ก.  รายได้ 4,242,904.46 3,887,000.00 4,022,000.00 

1.  ค่าจาํหน่ายนํ้าจากมาตรวดันํ้า 4,171,400.15 3,800,000.00 3,950,000.00 

2.  ค่าเช่ามาตรวดันํ้า 34,154.40 39,000.00 32,000.00 

3.  ผลประโยชน์ค่าแรง 6,789.15 12,000.00 10,000.00 

4.  ผลประโยชน์จากค่าตรวจ 2,263.05 0.00 0.00 

5.  ผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด 4,500.00 16,000.00 5,000.00 

6.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 23,797.71 20,000.00 25,000.00 

ข.  เงินทีง่บประมาณทัว่ไป 0.00 0.00 0.00 

    ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 4,242,904.46 3,887,000.00 4,022,000.00 

(2)  ด้านรายจ่าย  การประปา 

หมวด 
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

1.   งบกลาง 94,380.00 161,140.00 153,840.00 

2.   งบบุคลากร 621,603.50 1,560,600 1,002,560.00 

3.   งบดาํเนินการ 2,080,164.81 1,713,260.00 2,348,060.00 

4.   งบลงทุน 107,843.00 445,000.00 517,400.00 

5.   งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

6.   งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 2,903,991.31 3,880,000.00 4,021,860.00 
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3. ภาระผูกพนัในการก่อหนีผู้กพนังบประมาณรายจ่ายประจําปี  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 3.1 ค่าชําระหนีเ้งินกู้ 

    (1) เพื่อจ่ายชาํระหน้ีเงินกู ้กสท. เพื่อก่อสร้างอาคารสาํนกังานเทศบาล จาํนวน 7,499,000 บาท  

ตามสัญญาเลขท่ี 78/78/2550 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2549 ผอ่นชาํระ 10 ปี ๆ ละ 1 คร้ัง 

 เงินตน้ 7,389,000 บาท ดอกเบ้ีย 1,256,539.23 บาท 

   งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ  2552 ชาํระเงินตน้ 645,778.19 บาท 

                งวดท่ี  1   ชาํระดอกเบ้ีย  218,775.74 บาท 

      งวดท่ี  2  ปีงบประมาณ  2553 ชาํระเงินตน้  664,862.11 บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ  ชาํระดอกเบ้ีย  199,691.82 บาท 

  งวดท่ี  3  ปีงบประมาณ  2554   ชาํระเงินตน้    684,518.54 บาท 

                งวดท่ี  1   ชาํระดอกเบ้ีย  180,035.39 บาท 

   งวดท่ี  4  ปีงบประมาณ  2555   ชาํระเงินตน้  704,764.66 บาท 

                งวดท่ี  1   ชาํระดอกเบ้ีย  159,789.26 บาท 

  งวดท่ี  5  ปีงบประมาณ  2556    ชาํระเงินตน้ 725,618.18 บาท 

                งวดท่ี  1   ชาํระดอกเบ้ีย 138,935.74 บาท 

  งวดท่ี  6  ปีงบประมาณ  2557   ชาํระเงินตน้  747,097.30 บาท 

                งวดท่ี  1   ชาํระดอกเบ้ีย  117,456.62 บาท 

     งวดท่ี  7  ปีงบประมาณ  2558  ชาํระเงินตน้   769,220.79 บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ   ชาํระดอกเบ้ีย  95,333.13 บาท 

     งวดท่ี  8  ปีงบประมาณ  2559  ชาํระเงินตน้   792,007.99 บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ   ชาํระดอกเบ้ีย  72,545,93 บาท 

     งวดท่ี  9  ปีงบประมาณ  2560  ชาํระเงินตน้    815,478.80 บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ   ชาํระดอกเบ้ีย  49,075.12  บาท 

     งวดท่ี 10 ปีงบประมาณ  2561  ชาํระเงินตน้   839,653.44   บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ   ชาํระดอกเบ้ีย  24,900.48   บาท 

     งวดท่ี  7  ปีงบประมาณ  2558  ชาํระเงินตน้   769,220.79 บาท 

                งวดท่ี  1  ปีงบประมาณ   ชาํระดอกเบ้ีย  95,333.13 บาท 
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4.  รายละเอยีดรายจ่ายบางรายการทีจํ่าเป็นต้องใช้ในการบริหารกจิการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ทีต่ั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

                1.  เงินเดือน ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 6,137,600.00      บาท 

               2.  ค่าจา้งประจาํ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 1,740,820.00      บาท 

               3.  ค่าจา้งชัว่คราว ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 1,616,300.00      บาท 

               4.  เงินประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ  ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 294,000.00      บาท 

               5.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 176,800.00      บาท 

               6.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจา้งประจาํ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 0.00      บาท 

               7.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 216,000.00      บาท 

               8.  ค่าเช่าบา้น     ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 180,000.00      บาท 

               9. ค่าการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 90,000.00      บาท 

              10. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 92,000.00      บาท 

              11. เงินช่วยพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 60,000.00      บาท 

              12. เงินสมทบกองทุน กบท. ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 540,360.00      บาท 

                                               รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 11,143,880.00 

 

                    หมายเหตุ    คิดเป็นร้อยละ 26.69 ของรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายจากรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท 
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ส่วนที ่2 
 

 

เทศบญัญตั ิ

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

ของ 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด 

อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 
บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ของเทศบาลตําบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด   จังหวดัเพชรบุรี 

            

      หลกัการ 

      

 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ยอดรวม 42,016,260 บาท 

 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

   

 

ก. ด้านบริหารทัว่ไป ยอดรวม            12,554,520   บาท 

  

1.  แผนงานบริหารงานทัว่ไป              11,516,520 บาท 

  

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                1,038,000 บาท 

      

 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม              13,564,260  บาท 

  

1.  แผนงานการศึกษา                1,735,000  บาท 

  

2.  แผนงานสาธารณสุข               2,458,360  บาท 

  

3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์                    326,000  บาท 

  

4.  แผนงานเคหะและชุมชน                7,708,900 บาท 

  

5.  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                    195,000  บาท 

  

6.  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                1,141,000  บาท 

      

 

ค. ด้านการเศรษฐกจิ ยอดรวม              7,751,460  บาท 

  

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                3,729,600  บาท 

  

2.  แผนงานการพาณิชย ์                4,021,860  บาท 

      

 

ง. ด้านการดําเนินงานอื่น ยอดรวม              8,146,020   บาท 

  

1.  แผนงานงบกลาง                8,146,020  บาท 

เหตุผล 

 

เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร ท่ีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

  

      

 
  

เทศบัญญตัิ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ของเทศบาลตําบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด   จังหวดัเพชรบุรี 

    

    

                         โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศยัอาํนาจตาม 

ความในพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา 

เทศบาลตาํบลบา้นลาดและผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี  ดงัต่อไปน้ี 

                         ขอ้ 1.  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                         ขอ้ 2.  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

                         ขอ้ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ใหต้ั้งจ่ายเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 

                         ขอ้ 3.  42,016,260 บาท 

                         ขอ้ 4.  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุน 

                         ขอ้ 4.  ทัว่ไป เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 37,994,400 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป           12,554,520  

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป           11,516,520 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน             1,038,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม           13,564,260  

     แผนงานการศึกษา             1,735,000  

     แผนงานสาธารณสุข             2,458,360  

     แผนงานสังคมสงเคราะห์                326,000  

     แผนงานเคหะและชุมชน             7,708,900 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                195,000  

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ             1,141,000  

ด้านการเศรษฐกจิ 3,729,600 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,729,600 

ด้านการดําเนินงานอื่น 8,146,020 

     งบกลาง 8,146,020 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 37,994,400 

                         ขอ้ 5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้ เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 4,021,860 บาท  ดงัน้ี 

งบ ยอดรวม 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทัว่ไป  (รหัสบัญชี 00100) 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (รหัสบัญชี 00110) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-   เพื่อใหก้ารบริหารงานคลงัการเงินและการบญัชีเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 

-   เพื่อใหก้ารดาํเนินงานในการบริหารกิจการทัว่ไปของเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-   เพื่อใหก้ารดาํเนินการเลือกตั้งและกิจการสภาเทศบาลเป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีวางไว ้

-   เพื่อใหก้ารบริหารงานดา้นทะเบียนราษฎรเป็นไปอยา่งโปร่งใสและสามารถใหบ้ริการประชาชน 

    ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

-    เพื่อใหมี้การตรวจสอบ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีระบบ และถูกตอ้ง 

 งานที่ทาํ 

-   งานธุรการทัว่ไป 

- งานบริหารบุคคล 

- งานบริหารงานคลงั 

- งานดา้นสภาเทศบาล 

- งานเลือกตั้ง 

- งานจดัทาํเทศบญัญติั และงานจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 

- งานประชาสัมพนัธ์ 

- งานรับรอง  และพิธีการ 

- งานดา้นการทะเบียนราษฎร   

- งานรับเร่ืองราวร้องทุกข ์

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล        งบประมาณรวม       8,865,520 บาท 

กองคลงั งบประมาณรวม       2,651,000 บาท 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริหารทัว่ไป (รหัสบัญชี 00100) 
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป (รหัสบัญชี 00110) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผน

สถิติและ

วชิาการ 

งานบริหารงาน

คลงั 

รวม 

  ( 00111 ) ( 00112 ) ( 00113 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ สาํนกัปลดัฯ กองคลงั   

งบบุคลากร 6,570,220 0 1,748,000 8,318,220 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720     2,508,720 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,061,500   1,748,000 5,809,500 

งบดําเนินการ 2,206,000   865,000 3,071,000 

     ค่าตอบแทน 201,000   100,000 301,000 

     ค่าใชส้อย 1,240,000   520,000 1,760,000 

     ค่าวสัดุ 415,000   225,000 640,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 350,000   20,000 370,000 

งบลงทุน 69,300   38,000 107,300 

     ค่าครุภณัฑ ์ 69,300   38,000 107,300 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง         

งบรายจ่ายอืน่    20,000   20,000 

     รายจ่ายอ่ืน   20,000   20,000 

งบเงินอุดหนุน         

     เงินอุดหนุน         

รวม 8,845,520 20,000 2,651,000 11,516,520 

 

 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทัว่ไป  (รหัสบัญชี 00100) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถ

คุม้ครองประโยชน์ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนได ้

งานที่ทาํ 

- งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

- งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน    

- งานใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล        งบประมาณรวม       1,038,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริหารทัว่ไป (รหัสบัญชี 00100) 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบั 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพล

เรือน 

และระงับอคัคีภัย 

รวม 

  ( 00121 ) ( 00123 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ สาํนกัปลดัฯ   

งบบุคลากร 328,000   328,000 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 328,000   328,000 

งบดําเนินการ 370,000 140,000 510,000 

     ค่าตอบแทน 50,000   50,000 

     ค่าใชส้อย 100,000 100,000 200,000 

     ค่าวสัดุ 220,000 40,000 260,000 

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน 150,000 50,000 200,000 

     ค่าครุภณัฑ ์ 150,000 50,000 200,000 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

รวม 848,000 190,000 1,038,000 

 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อดาํเนินการดา้นบริหารการศึกษาของเทศบาลใหมี้การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

- เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา                  ใหมี้

คุณภาพ มีมาตรฐาน 

- เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

งานที่ทาํ 

- งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

- งานจดัการศึกษาระดบัอนุบาล 3-5 ขวบ 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล        งบประมาณรวม       1,735,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 
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แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบั 

การศึกษา 

งานระดับก่อนวยัเรียน 

และประถมศึกษา 

รวม 

  ( 00211 ) ( 00212 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ สาํนกัปลดัฯ   

งบบุคลากร   264,000 264,000 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   264,000 264,000 

งบดําเนินการ 603,500 231,000 834,500 

     ค่าตอบแทน     0 

     ค่าใชส้อย 193,500 231,000 424,500 

     ค่าวสัดุ 410,000   410,000 

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน 6,500   6,500 

     ค่าครุภณัฑ ์ 6,500   6,500 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน 630,000   630,000 

     เงินอุดหนุน 630,000   630,000 

รวม 1,240,000 495,000 1,735,000 

 

 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

   แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการสาธารณสุขของเทศบาล ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ สร้างความปลอดภยัในชีวติของประชาชน 

 ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขเหตุรําคาญและมลภาวะ               

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานที่ทาํ 

- งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข 

- งานส่งเสริมสุขภาพอนามยัประชาชน 

- งานรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- งานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ 

- งานควบคุมดา้นสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   งบประมาณ    2,458,360 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 
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แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสุข 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อืน่ 

รวม 

  ( 00221 ) ( 00223 ) 

งบ กองสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

งบบุคลากร   1,064,860       1,064,860 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   1,064,860       1,064,860 

งบดําเนินการ   1,221,000   140,000   1,361,000 

     ค่าตอบแทน   86,000       86,000 

     ค่าใชส้อย   460,000   140,000   600,000 

     ค่าวสัดุ   675,000       675,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

งบลงทุน   32,500       32,500 

     ค่าครุภณัฑ ์   32,500       32,500 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง             

งบรายจ่ายอืน่              

     รายจ่ายอ่ืน             

งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

รวม   2,318,360   140,000   2,458,360 

 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป  เก่ียวกบัการใหส้วสัดิการสังคมแก่ 

แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

- เพื่อใหก้ารช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภยัธรรมชาติใหบ้รรเทาความเดือดร้อน 

- เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เช่นคนพิการ คนชรา คนยากจน หรือผูติ้ดเช้ือเอดส์ ใหส้ามารถดาํรง

ชีพอยูไ่ดใ้นสังคม 

งานที่ทาํ 

- งานประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาํบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 

- งานจดัทาํโครงการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ชุมชน 

- งานใหก้ารสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบสาธารณภยั 

- งานใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   งบประมาณ    326,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบั 

สังคมสงเคราะห์ 

รวม 

  ( 00231 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ   

งบบุคลากร   306,000 306,000 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)   306,000 306,000 

งบดําเนินการ   20,000 20,000 

     ค่าตอบแทน       

     ค่าใชส้อย   20,000 20,000 

     ค่าวสัดุ       

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน       

     ค่าครุภณัฑ ์       

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

รวม   326,000 326,000 

 

 

 

 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

   แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป  งานเคหะชุมชนตลอดจนการดาํเนินงานดา้น

สาธารณูปโภคเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานจดัการสวนสาธารณะเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ของประชาชนได ้

- เพื่อบริการดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นสาธารณูปโภค  ไฟฟ้าสาธารณะอยา่งทัว่ถึง 

งานที่ทาํ 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

กองช่าง   งบประมาณ    6,978,900 บาท 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   งบประมาณ    1,460,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240) 
 

งาน งานบริหาร

ท่ัวไป

เกีย่วกบั

เคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้า

ถนน 

งานสวน 

สาธารณะ 

งานกาํจัดขยะ

มูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 

งานบําบัดนํ้า

เสีย 

รวม 

  ( 00241 ) ( 00242 ) ( 00243 ) ( 00244 ) ( 00245 )   

งบ 

กองช่าง กองช่าง กองช่าง กอง

สาธารณสุข 

กอง

สาธารณสุข 

  

งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)             

งบดําเนินการ 200,000 350,000 250,000 700,000 30,000 1,530,000 

     ค่าตอบแทน             

     ค่าใชส้อย 100,000 350,000 200,000 700,000 30,000 1,380,000 

     ค่าวสัดุ 100,000   50,000     150,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

งบลงทุน 50,000 6,109,900 19,000     6,178,900 

     ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 2,650,000 19,000     2,719,000 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   3,459,900       3,459,900 

งบรายจ่ายอืน่              

     รายจ่ายอ่ืน             

งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

รวม 250,000 6,459,900 269,000 700,000 30,000 7,708,900 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน (รหัสบัญชี 00250) 

วตัถุประสงค์ 

- เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ 

- เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชน 

- เพื่อเสริมสร้างและใหค้วามรู้ความเขา้ใจทางดา้นวชิาการท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน 

- เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

- เพื่อดาํเนินการดา้นการพฒันาชุมชนยอ่ยในเขตเทศบาลใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

 และสามารถช่วยเหลือตนเองได ้

งานที่ทาํ 

- งานรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติด 

- งานรณรงคแ์กไ้ขปัญหาโรคเอดส์ 

- งานฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ 

- งานสาํรวจและจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผดิชอบในการพฒันาชุมชนตนเอง 

- งานพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสุขาภิบาล 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   งบประมาณ    195,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250) 
 

งาน งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบั 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 

รวม 

  ( 00251 ) ( 00252 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ สาํนกัปลดัฯ   

งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)       

งบดําเนินการ 0 195,000 195,000 

     ค่าตอบแทน       

     คา่ใชส้อย   195,000 195,000 

     ค่าวสัดุ       

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน       

     ค่าครุภณัฑ ์       

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน       

     เงินอุดหนุน       

รวม   195,000 195,000 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการของประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมการศาสนา 

- เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม วถีิชีวิต ประเพณีทอ้งถ่ินและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

งานที่ทาํ 

- งานใหบ้ริการดา้นการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา 

- งานประสานความร่วมมือของประชาชนในการจดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆ ของชุมชน 

- งานอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ินและวนัสาํคญัต่าง ๆ 

- งานวางแผนเพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว  

- งานสร้างจิตสาํนึกหรือปลูกจิตสาํนึกใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม วถีิชีวติ  

 ประเพณีทอ้งถ่ิน  แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   งบประมาณ    1,141,000 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (รหัสบัญชี 00200) 

 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 
 

งาน งานกฬีาและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรม

ท้องถิ่น 

รวม 

  ( 00262 ) ( 00263 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ สาํนกัปลดัฯ   

งบบุคลากร       

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)       

งบดําเนินการ 220,000 821,000 1,041,000 

     ค่าตอบแทน       

     ค่าใชส้อย 200,000 821,000 1,021,000 

     ค่าวสัดุ 20,000   20,000 

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน       

     ค่าครุภณัฑ ์       

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน   100,000 100,000 

     เงินอุดหนุน   100,000 100,000 

รวม 220,000 921,000 1,141,000 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ (รหัสบัญชี 00300) 

   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310) 

วตัถุประสงค ์

- เพือ่ใหก้ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานมีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารควบคุม การตรวจสอบการก่อสร้างต่าง ๆ ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 และสอดคลอ้งกบัผงัเมืองของทอ้งถ่ิน 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินการดา้นการบาํรุงรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ดาํเนิน 

 ไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

งานที่ทาํ 

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

- งานดา้นควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง 

- งานควบคุมอาคารและผงัเมือง 

- งานควบคุมการซ่อมบาํรุงรักษา 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

กองช่าง   งบประมาณ    3,729,600 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านการเศรษฐกจิ (รหัสบัญชี 00300) 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310) 
 

งาน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั

อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

รวม 

  ( 00311 ) ( 00312 )   

งบ กองช่าง กองช่าง   

งบบุคลากร 1,670,600   1,670,600 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,670,600   1,670,600 

งบดําเนินการ 590,000 100,000 690,000 

     ค่าตอบแทน 60,000   60,000 

     ค่าใชส้อย 220,000 100,000 320,000 

     ค่าวสัดุ 310,000   310,000 

     ค่าสาธารณูปโภค       

งบลงทุน 5,000 1,340,000 1,345,000 

     ค่าครุภณัฑ ์ 5,000   5,000 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   1,340,000 1,340,000 

งบรายจ่ายอืน่        

     รายจ่ายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน   24,000 24,000 

     เงินอุดหนุน   24,000 24,000 

รวม 2,265,600 1,464,000 3,729,600 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการดําเนินงานอืน่ (รหัสบัญชี 00400) 

   แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) 

วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหก้ารดาํเนินการต่าง ๆ ตามท่ีมีขอ้ผกูพนัไวก้บัหน่วยงานอ่ืน สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารประสานการดาํเนินงานระหวา่งเทศบาลกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในกรณีเร่งด่วนต่าง ๆ ของเทศบาลสามารถดาํเนินการได ้ทนัท่วงที    

อนัจะช่วยใหผ้อ่นคลายปัญหาหรือการแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ใหบุ้คลากรในองคก์รไดมี้ความรู้ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

- เพื่อเป็นสวสัดิการในการรักษาพยาบาลใหแ้ก่บุคลากรขององคก์รท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามระเบียบได ้

งานที่ทาํ 

- ชาํระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย   กรณีเทศบาลกูเ้งินเพื่อดาํเนินการดา้นต่าง ๆ 

- งานบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอ่ืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบหนงัสือสั่งการ 

- งานบริหารงานเก่ียวกบังานท่ีไม่ไดค้าดหมายหรือคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ 

- สนบัสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทให้แก่บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง 

และฝ่ายประจาํ 

- จ่ายเงินประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานจา้งทุกคน 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   งบประมาณ    8,146,020 บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านการดําเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400) 

 

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) 
 

งาน งานงบกลาง รวม 

  ( 00411 )   

งบ สาํนกัปลดัฯ   

งบกลาง 8,146,020 8,146,020 

     ค่าชาํระหน้ีเงินตน้ 839,700 839,700 

     ค่าชาํระดอกเบ้ีย 25,000 25,000 

     เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 80,000 80,000 

     เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 5,046,000 5,046,000 

     เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 950,400 950,400 

     เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000 42,000 

     เงินสาํรองจ่าย 500,000 500,000 

     รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 143,000 143,000 

     เงินช่วยพิเศษ 60,000 60,000 

     เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

     ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

459,920 459,920 

     เงินค่ารักษาพยาบาล (บาํนาญ)   0 

รวม 8,146,020 8,146,020 
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ส่วนที ่3 

 

รายละเอยีดประกอบเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ของ 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด 

อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 - ประมาณการรายรับ 

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด   อาํเภอบ้านลาด   จังหวดัเพชรบุรี 

            

รายรับ   ยอดรวม  37,996,000 บาท แยกเป็น 

ก. รายได้จัดเกบ็เอง (410000) รวมทั้งส้ิน  2,226,000 บาท แยกเป็น 

     1.  หมวดภาษีอากร  (411000)        รวม  1,278,000 บาท แยกเป็น  

 1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (411001) จาํนวน  1,050,000 บาท 

  ตํ่ากวา่ ปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560    

 1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี (411002)  จาํนวน   25,000 บาท 

  เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 1.3 ภาษีป้าย (411003)           จาํนวน  200,000 บาท 

  เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 1.4 อากรการฆ่าสัตว ์(411004)                    จาํนวน  3,000 บาท  

  เท่ากบั ปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000) 

  รวม  368,000 บาท แยกเป็น  

 2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการฆ่าสัตว ์และจาํหน่ายเน้ือสัตว ์  

           (412101) จาํนวน   1,000 บาท    

 เท่ากบั ปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา  (412103) จาํนวน  1,500 บาท 

 เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.3 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั (412104)  จาํนวน  1,000 บาท 

        เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณตามท่ีไดรั้บจดัสรรในปี 2560 

 2.4  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร (412106)             จาํนวน  5,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)                  จาํนวน  200,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรับรองการแจง้ 

       สถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)  จาํนวน  10,000 บาท 

        เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณตามท่ีไดรั้บจดัสรรในปี 2560 
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 2.7 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัสุสานและฌาปนสถาน (412110)        จาํนวน  1,000 บาท 

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

2.8 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร (412112)                จาํนวน  1,500 บาท 

        เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.9 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์(412128)  จาํนวน  2,000 บาท 

        เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.10 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (412199)              จาํนวน  1,000 บาท 

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.11 ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก (412202)  จาํนวน  30,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.12 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210) จาํนวน  5,000 บาท 

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.13 ค่าใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย  

  (412301)       จาํนวน  5,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.14 ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการ 

  ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (412303) จาํนวน  70,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.15 ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 

  หรือพื้นท่ีใดซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร  (412304)      จาํนวน  10,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.16 ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ (412305) จาํนวน  5,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.17 ค่าใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน (412306)                            จาํนวน  8,000 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.18 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร (412307) จาํนวน  500 บาท  

  เท่ากบัปีท่ีแลว้ โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.19 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง(412308) จาํนวน 10,000 บาท  

  เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 

 2.20 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ  (412399) จาํนวน  500 บาท 

  เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากการจดัเก็บในปี 2560 
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   3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (413000)           รวม  470,000 บาท แยกเป็น  

   3.1 ค่าเช่าท่ีดิน (413001)    จาํนวน  170,000 บาท 

    สูงกวา่ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

   3.2 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร (413003)  จาํนวน  300,000 บาท  

    เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 4. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็  (415000) รวม  110,000 บาท แยกเป็น  

   4.1 ค่าขายแบบแปลน (415004)  จาํนวน  100,000 บาท  

    เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 25602560 

   4.2 รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืน ๆ  (415999)          จาํนวน   10,000 บาท 

         เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

ข. รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรร 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (420000) รวมทั้งส้ิน 20,770,000 บาท แยกเป็น 

     1.  หมวดภาษีจัดสรร  (421000)        รวม  20,770,000 บาท แยกเป็น  

 1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน (421001)   จาํนวน  700,000  บาท 

    สูงกวา่ ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ (421002)   จาํนวน  15,000,000  บาท 

    เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)   จาํนวน  1,600,000  บาท 

    ตํ่ากวา่ ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)     จาํนวน    300,000  บาท  

    เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.5 ภาษีสุรา (421006)               จาํนวน   800,000  บาท  

    เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.6 ภาษีสรรพสามิต (421007)            จาํนวน   1,500,000  บาท  

    เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.7 ภาษีค่าภาคหลวงแร่ (421012) จาํนวน    30,000  บาท  

    เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

 1.8 ค่าภาคหลวงปิโตเลียม (421013)              จาํนวน   40,000  บาท  

    เท่ากบัปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 
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 1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (421015)  จาํนวน   800,000  บาท  

    เท่ากบั ปีท่ีแลว้  โดยคาํนวณจากท่ีไดรั้บในปี 2560 

ค.  เงินช่วยเหลอื    รวมทั้งส้ิน  15,000,000  บาท แยกเป็น 

 1. หมวดเงินอุดหนุน  (2000)                    รวม  15,000,000  บาท แยกเป็น 

 1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี 

  และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ  จาํนวน    15,000,000   บาท 

ประมาณการรับใกลเ้คียงกบัเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  2560 

และแนวโนม้จากแผนการกระจายอาํนาจ  

 1.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี 

  และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ  จาํนวน    10,000,000 บาท 

 1.2  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จาํนวน    4,889,000 บาท 

ประมาณการรับใกลเ้คียงกบัเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  2559 

 1.3  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ  จาํนวน    768,000 บาท 

ประมาณการรับใกลเ้คียงกบัเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  2559 

 1.4  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  จาํนวน    30,000 บาท 

ประมาณการรับใกลเ้คียงกบัเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  2559 

 1.5  เงินอุดหนุนทัว่ไป สาํหรับเงินเดือนครู ค.ศ.1 จาํนวน    264,000 บาท 

ประมาณการรับใกลเ้คียงกบัเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ  2559 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด  จงัหวดัเพชรบุรี 
  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 37,994,400 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (รหัสบัญชี 00110) รวมทั้งส้ิน  11,516,520 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไป  (รหัสบัญชี 00111)          รวมทั้งส้ิน    8,845,520   บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 6,570,220   บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)  รวม 2,508,720 บาท  แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี  210100) จํานวน 695,520 บาท 

   เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น เ ดื อ น ใ ห้ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  1  อัต ร า  ( อัต ร า ล ะ  2 7 , 6 0 0  บ า ท )                                          

และรองนายกเทศมนตรี 2 อตัรา (อตัราละ 15,180 บาท) 

 (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

 (รหัสบัญชี  210200) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของนายกเทศมนตรี 1 อตัรา (อตัราละ 4,000 บาท)      

และรองนายกเทศมนตรี 2 อตัรา (อตัราละ 3,000 บาท) 

 (3) เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

  (รหัสบัญชี  210300) 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิ เศษของนายกเทศมนตรี 1 อัตรา (อัตราละ 4,000 บาท)                 

และรองนายกเทศมนตรี 2 อตัรา (อตัราละ 3,000 บาท) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ และอตัราท่ีกาํหนดตามบญัชี

แนบทา้ยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่ง

อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ.2554 

 (4) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

  (รหัสบัญชี  210400) จํานวน 198,720 บาท 

  เพื่ อ จ่าย เ ป็นค่ าตอบแทนราย เ ดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน 1  คน                

(อตัราละ 9,660 บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จาํนวน 1 คน             

(อตัราละ 6,900 บาท) โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน           

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล           

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี            

และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 
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 (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  (รหัสบัญชี  210600) จํานวน  1,374,480 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน (อัตราละ                 

15,180 บาท) ค่าตอบแทน รายเดือนของรองประธานสภา จาํนวน 1 คน (อัตราละ 12,420 บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล โดยถือปฏิบติัตามจาํนวน 9 คน (อตัราละ 9,660 บาท) โดย

ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่ง

อ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ.2558 

 1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 4,061,500 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 2,365,400 บาท 

   เพื่อ จ่าย เป็นเ งินเ ดือนและเ งินปรับปรุงเ งินเดือนประจําปีให้แ ก่พนักงานเทศบาล                      

จาํนวน 8 อตัรา  (ปลดัเทศบาล 1 อตัรา, หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 1 อตัรา, หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

1 อตัรา, เจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา, นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 1 อตัรา, นกัทรัพยากรบุคคล 1 อตัรา, 

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร 1 อตัรา, นิติกร 1 อตัรา)   

  (2) เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน (รหัสบัญชี  220200) จํานวน 128,800 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนกังานเทศบาลท่ีไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง  และมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากบั

อตัราเงินประจาํตาํแหน่งท่ีไดรั้บอยู ่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบักลาง   จาํนวน  1  อตัรา             

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร 

จาํนวน 1 อตัรา 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่เจา้พนกังานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา 

  (3) เงินประจําตําแหน่ง (รหัสบัญชี  220300)  จํานวน 144,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งให้แก่ปลดัเทศบาล, หัวหนา้สํานกัปลดัเทศบาล, หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป 

  (4) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัสบัญชี  220500) จํานวน 472,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปีใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 2 อตัรา 

  (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน    831,300 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน 3 อตัรา และพนกังานจา้ง

ทัว่ไป จาํนวน 4 อตัรา  ท่ีปฏิบติังานในสาํนกัปลดัเทศบาล  
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  (6) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน    120,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจา้ง          

ตามภารกิจ จาํนวน 3 อตัรา  และพนกังานจา้งทัว่ไป จาํนวน 4 อตัรา  ท่ีปฏิบติังานในสาํนกัปลดัเทศบาล  

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,206,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม 201,000 บาท แยกเป็น 

         1. ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (รหัสบัญชี  310100) จํานวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนข้าราชการอ่ืนท่ีมาช่วยปฏิบัติราชการ ในกิจการของเทศบาล            

เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั คณะกรรมการสอบคดัเลือกประชุมพิจารณาต่าง ๆ ในกิจการของ

เทศบาลฯ  จาํนวน 10,000 บาท 

         2. ค่าเบีย้ประชุม (รหัสบัญชี  310200)   จํานวน 7,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมในการประชุมสภาท้องถ่ินของคณะกรรมการของสภาเทศบาล

ตํา บ ล บ้า นล า ด  โดย อา ศัย หลัก เก ณฑ์  แล ะ อัตรา ท่ี กํา หนดต า ม บัญชี แนบ ท้า ย ข อง ระ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเ งินเดือน เ งินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิก

สภาเทศบาล ท่ีดาํรงตาํแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 

  3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (รหัสบัญชี  310300) จํานวน  40,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง               

ท่ีตอ้งปฏิบติัราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว  

  4. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400) จํานวน       114,000 บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ 

  5. เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)  จํานวน      30,000 บาท 

 เพื่อ จ่ายเป็นเ งินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาล                

และลูกจา้งประจาํท่ีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,240,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน 610,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ ดงัน้ี 

1. ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 

2. ค่าซกัฟอก 
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3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว

ทางวทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพหรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ) 

4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

5. ค่าบริการรับใชร้วมถึงค่าบริการการเช่ือมต่อและเช่าเลขหมาย อินเตอร์เน็ต 

6. ค่าจา้งเหมาบริการ ใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง

ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 

เช่น การจดัตั้งเวบ็ไซดข์ององคก์ร  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้ง

อินเตอร์เน็ต Hi-speed  ระบบไร้สาย  การจดัทาํรูปพระบรมสาทิสลกัษณ์                  

ป้ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาลฯ ฯลฯ 

7. ค่าวารสาร  

8. ค่าเบ้ียประกนัภยัสาํหรับทรัพยสิ์นของทางราชการ เช่นรถยนตส่์วนกลาง,รถนํ้า  

9. ค่าจดัทาํหนงัสือกิจการประจาํปีเทศบาลรวมถึงหนงัสือเผยแพร่ความรู้ใหก้บัเด็ก 

เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี 

  2. รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ  

   (รหัสบัญชี 320200)  จํานวน       60,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง  2  ลกัษณะดงัน้ี 

 1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม                  

ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใชจ่้ายอ่ืน          

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีไป              

นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทศันศึกษา และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือ

คณะบุคคลให้ตั้งจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของรายไดจ้ริงของปีท่ีล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) โดยไม่

รวมเ งินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เ งินกู้  เ งิน จ่ายขาดเ งินสะสม และเ งิน ท่ี มีผู ้อุ ทิศให้  ตามหนัง สือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

 2.  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ                

ท่ีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ

ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเล้ียง รับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการ

เล้ียงรับรอง และค่าบริการโดยตั้งจ่ายค่ารับรองไวต้ามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381  

ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 
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         3. รายจ่ายที่เกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จาํนวน  540,000 บาท 

        3.1 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง จาํนวน 100,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เน่ืองจากครบ

วาระในปี พ.ศ.2558 เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ ง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผูด้าํเนินงานการเลือกตั้ ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั้ง และ กกต.ทอ้งถ่ิน ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ค่าอบรมคณะกรรมการประจาํหน่วยการเลือกตั้ง ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์การ

เลือกตั้ง ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 144 

 3.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จาํนวน  340,000 บาท 

 1. โครงการส่งเสริมกจิกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาต ิ

    จาํนวน        50,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ  โดยเฉพาะ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถาบนัของชาติอนัเป็นศูนยร์วมแห่งความเป็นชาติและความสามคัคีของคนในชาติ  

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ว 2128 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, 

ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) หนา้ 126          

 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

    จาํนวน        20,000 บาท 

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง                  

และสมานฉันท์  ในการสร้างความรักความสามคัคี สร้างทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอบประชาชนในชุมชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด                                

ท่ี มท 0310.4/ว 2128 ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ, ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 126 

 3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพือ่การปฏิบัตงิาน 

    จาํนวน       20,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนกังาน ลกูจา้งของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าของรางวลั ค่าตอบแทน  เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าท่ีพกั ค่าวิทยากร 

และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ่ายจริง  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 144 

 4. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจาํ พนักงานจ้างเทศบาลตาํบลบ้านลาด จาํนวน    250,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร

เทศบาล สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งเทศบาลตาํบลบา้นลาด เพ่ือฟ้ืนฟู และทบทวน

ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และความเจริญกา้วหนา้ใน

หน้าท่ีการงาน และเพ่ือความสมคัรสมานสามคัคีในหน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
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เคร่ืองด่ืม ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกัและดา้นอ่ืน ๆ ของคณะผูบ้ริหารเทศบาล สมาชิกสภา พนกังาน

เทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนักงานจา้ง และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยตั้งตามหลกัเกณฑ์ของหนังสือ ท่ี มท 0808.2/         

ว 3446  ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2548  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 145 

        3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

      จํานวน 100,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก                  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เทศบาล ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง และ อปพร. 

ท่ีไดรั้บคาํสั่งใหเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  จาํนวนเงิน 70,000 บาท 

  2. เพื่ อ จ่าย เ ป็นค่ าของขวัญ ของรางว ัล  เ งินรางว ัล  ค่าพ วงมาลัย  ช่อดอกไ ม ้           

กระเชา้ดอกไม ้ค่าพวงมาลา และอ่ืน ฯลฯ  จาํนวนเงิน 10,000 บาท 

  3. เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบติัเหตุจาก

เทศบาล ซ่ึงตั้งจากตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 03134/ว 1400 ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2527  

จาํนวนเงิน 20,000 บาท 

         4. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน   30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 415,000 บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จํานวน 110,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเยบ็

กระดาษ สมุดบญัชี แฟ้ม โฟม คตัเตอร์ กรรไกร ผา้เทป กระดาษกาว ตลบัชาด หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร

สาํหรับสาํนกังานเทศบาลและชุมชน 8 ชุมชนฯลฯ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 

         2. วสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)   จํานวน      20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุท่ีมีลกัษณะการใชง้านในบา้น หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถว้ย แกว้  

ชอ้น สบู่ ผงซกัฟอก นํ้ ายาถูพื้น นํ้ ายาเช็ดกระจก นํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั     

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 

         3. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)   จํานวน      15,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์รถยนต ์ รถจกัรยานยนตห์รือเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  เช่น  ยางรถ ทั้งยาง

นอกยางใน  แบตเตอร่ี  หวัเทียน  ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
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         4. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น  (รหัสบัญชี  330800)   จํานวน      200,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือนํ้ ามันเช้ือเพลิง นํ้ ามนัหล่อล่ืน นํ้ ากลั่น และอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นต้องใช้

สาํหรับรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน   

         5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  (รหัสบัญชี  331100)   จํานวน      10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์   ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของ

เทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์  โฟม  สี  พู่กนั  ฟิล์ม  แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ  รวมถึงการอดัขยาย

ภาพสี  หรือขาวดาํ  และภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับ ค่าวสัดุโฆษณา         

และเผยแพร่ 

         6. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)   จํานวน      60,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มูล หมึกพิมพ ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี   534000) รวม 350,000       บาท  แยกเป็น 

         1. ค่าไฟฟ้า   (รหัสบัญชี  340100) จํานวน 290,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล โรงจอดรถ จุดติดตั้งเสียงตาม

สายในเขตเทศบาลฯ เป็นตน้ 

         2. ค่าโทรศัพท์  (รหัสบัญชี   340300) จํานวน 20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทข์องหน่วยงานในสังกดัของสาํนกัปลดัเทศบาล 

         3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จํานวน 40,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือสารอ่ืน ๆ 

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 69,300 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 69,300       บาท แยกเป็น 

              1.  ครุภัณฑ์สํานักงาน (รหัสบัญชี 410100 )             จํานวน      29,500 บาท                               

   1.1.1 ตู้เหลก็ จํานวน       11,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จาํนวน 2 ตู ้ๆ ละ 5,500 บาท                 

โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - มีมือจดัชนิดบิด 

     - มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 

     - คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

   * จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สํานกังบประมาณ มีนาคม 2560  บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 158 
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   1.1.2 เก้าอีสํ้านักงาน จํานวน       10,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จาํนวน 4 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - เกา้อ้ีบุหนงั ลอ้เล่ือน ปรับระดบัได ้

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 158 

   1.1.3 โต๊ะหมู่บูชา จํานวน       8,500 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชุด  โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - ทาํดว้ยไมส้ัก ความกวา้งขอโตะ๊หมู่ ขนาด 9 น้ิว 

     - มีฐานรองโตะ๊หมู่ 

     - มีโตะ๊แท่นบูชา 9 ช้ิน 

   * จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สํานกังบประมาณ มีนาคม 2560  บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 159 

              2.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900 )    จํานวน      4,000 บาท                               

  2.1.1 ตู้กดนํา้ร้อน - นํา้เยน็ จํานวน 4,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตู้กดนํ้ าร้อน - นํ้ าเย็น จาํนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

 - ตวัตูท้าํจากพลาสติก ABS อยา่งดี พร้อมขาในตวั 

 - แทง้คน์ํ้าเยน็สแตนเลสอยา่งดี (กระบอกป๊ัมข้ึนรูป) ปลอดสารตะกัว่ 100% 

 - นํ้าร้อน 2 ลิตร, นํ้าเยน็ 3 ลิตร (20 ลิตร รวมขวดคว ํ่า) 

 - คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูง 

 - นํ้ายา R134a (non CFC) 

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 159 

              3.  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600 )             จํานวน      15,800 บาท                               

  3.1.1 เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดํา ชนิด Network แบบที ่1  

(27 หน้า/นาท)ี   จํานวน 15,800 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จาํนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900 บาท              

โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

 - มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200 x 1,200 dpi 
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 - มีความเร็วในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้ต่อนาที (ppm)  

 - สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้ 

 - มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกวา่  64 MB  

 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง  

 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผา่นเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดร้วมกนัไม่

นอ้ยกวา่ 250 แผน่ 

 * ครุภัณฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2560  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 

158 

  4. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800)  

     จํานวน  20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการซ่อมแซมบาํรุงรักษา โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึง

ค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานวางแผนสถิติ... 
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งานวางแผนสถิติและวชิาการ  (รหัสบัญชี 001122)         รวมทั้งส้ิน    20,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบรายจ่ายอืน่ ๆ  (รหัสบัญชี 550000) รวม 20,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดรายจ่ายอืน่  (รหัสบัญชี 551000) รวม 20,000       บาท แยกเป็น 

         1. ค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วจัิย ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพือ่การจัดหา 

   หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีด่ินและ/หรือส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 510100)  

     จํานวน  20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานสํารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานราชการ เพื่อกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษ  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานบริหารงานคลงั... 
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งานบริหารงานคลงั  (รหัสบัญชี 00113)          รวมทั้งส้ิน    2,651,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,748,000 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 1,748,000 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 1,183,800 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีให้แก่พนักงานเทศบาล จาํนวน            

5 อตัรา (นักบริหารงานคลงั 1 อตัรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั 1 อตัรา, นักวิชาการเงินและบญัชี               

1 อตัรา, จพง.จดัเก็บรายได ้1 อตัรา, จพง.พสัดุ 1 อตัรา)  

 (2) เงินประจําตําแหน่ง (รหัสบัญชี  220300) จํานวน 46,500 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งนกับริหารงานคลงั จาํนวน 1 อตัรา, หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

คลงั 1 อตัรา 

 (3) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัสบัญชี  220400)  จํานวน       236,700 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปีให้แก่ลูกจา้งประจาํในหน่วยงานกองคลงั 

จาํนวน 1 อตัรา 

         (4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน      245,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน 1 อตัรา พนกังานจา้งทัว่ไป  

จาํนวน 1 อตัรา 

  (5) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน         36,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนกังานจา้งตาม

ภารกิจ จาํนวน 1 อตัรา พนกังานจา้งทัว่ไป  จาํนวน 1 อตัรา 

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 865,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม 100,000       บาท แยกเป็น 

  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (รหัสบัญชี  310100)  จํานวน       30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และควบคุม

งานก่อสร้าง ประจําปี พ.ศ.2561 โดยจ่ายในอัตราตามหนังสือ ท่ี มท 0853.10/ว 3369 ลงว ันท่ี 19                   

ธนัวาคม 2546 

  2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (รหัสบัญชี  310300)   จํานวน      30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจา้ง     

ท่ีตอ้งปฏิบติัราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว  
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  3. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400) จํานวน      30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ 

 4. เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  

  (รหัสบัญชี 310500)  จํานวน      10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนกังานเทศบาล และลูกจา้งประจาํท่ีมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบียบฯ 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 520,000        บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน 400,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ ดงัน้ี 

 1. ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 

 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจดัเสียภาษี 

 3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

 4. ค่าบริการรับใช ้

 5. ค่าเบ้ียประกนั  

 6. ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ 

ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผดิชอบของ   

ผูรั้บจา้ง 

         2. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  80,000 บาท 

 2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  40,000 บาท 

 1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 

    จํานวน        40,000 บาท 

 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน               

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ดําเนินการควบคู่ไปกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน           

และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 การถ่ายโอนภารกิจ                  

ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535และพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499  ซ่ึงเป็น

ภารกิจท่ีจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีรายได้เพิ่มข้ึน                    

และมีฐานะการคลงัท่ีเขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นอนาคต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์            

ค่าป้ายโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 144 
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 2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

      จํานวน 40,000 บาท 

         เพื่อ จ่าย เป็นค่าใช้ จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ เ ช่น ค่ าพาหนะ ค่า เ ช่า ท่ีพัก                  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ท่ีได้รับ

คาํสั่งใหเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   

         3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)          จํานวน            40,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 225,000 บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จํานวน 50,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ ์ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการ

ซ้ือหรือจา้งพิมพ ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 

 2. วสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)   จํานวน 35,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น ถว้ย ชาม ไมก้วาด แกว้นํ้ า จานรองแกว้นํ้ า 

แปรง ตูท้าํนํ้าร้อน - เยน็ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 

  3. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)   จํานวน 30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ

เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุ

ยานพาหนะและขนส่ง 

  4. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น (รหัสบัญชี  330800)   จํานวน 60,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับใช้กบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์ท่ีใช้ใน

ด้านการจดัเก็บภาษี และการจดัทาํแผนท่ีภาษี ตลอดจนการดาํเนินงานด้านอ่ืน ๆ ฯลฯ ของกองคลัง            

ท่ีจาํเป็นตอ้งใชส้าํหรับรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตห์รือเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ   

  5. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี  331100)  จํานวน 10,000 บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล 

เช่น สี โฟม ฟิลม์ รวมถึงการอดัขยายภาพระบบฟิล์มและดิจิตอล และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุ

โฆษณาและเผยแพร่ 

  6. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)  จํานวน      40,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมมโมรีชิป Card Diskette 

ประเภทต่าง ๆ หรืออุปกรณ์เช่ือมต่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับค่าวสัดุ

คอมพิวเตอร์ 
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 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี   534000) รวม 20,000       บาท  แยกเป็น 

  1. ค่าไปรษณย์ี  (รหัสบัญชี  340400)  จํานวน          20,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลข ท่ีใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ               

ของเทศบาล เช่น ค่าบริการส่งไปรษณียภณัฑ์ หรือพสัดุภณัฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าบริการส่งโทรเลข                

ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 38,000 บาท แยกเป็น 

     3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบญัชี 541000) รวม                    38,000 บาท 

              1.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700 )             จํานวน     9,000 บาท                               

1.1 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ือง        จํานวน                    9,000        บาท 

 เพื่อจดัซ้ือกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล จาํนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 9,000 บาท  มีคุณลกัษณะ

ดงัน้ี 

 -  ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 16 ลา้นพิกเซล 

 -  ความละเอียดท่ีกาํหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ 

 -  มีระบบเเฟลชในตวั 

 -  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทึกขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกเม่ือขอ้มูลเตม็ หรือเม่ือตอ้งการเปล่ียน 

 -  สามารถโอนถ่ายขอ้มูลจากกลอ้งไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้

 -  มีกระเป๋าบรรจุกลอ้ง 

  *ครุภณัฑต์ามรายการดงักล่าว ไดถื้อปฏิบติัตามเกณฑร์าคากลาง และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ ์  

ณ  มีนาคม 2560  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 160   

  2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 411800) จํานวน 29,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานการรักษาความสงบ… 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (รหัสบัญชี 00120) 

 รวมทั้งส้ิน  1,038,000 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน   

(รหัสบัญชี 00121)          รวมทั้งส้ิน    848,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 328,000 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 328,000 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 208,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีให้แก่เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 1 อตัรา            

  (2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน     108,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป จาํนวน 1 อตัรา ท่ีปฏิบติังานในสาํนกัปลดัเทศบาล  

  (3) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน         12,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนกังานจา้งทัว่ไป  

จาํนวน 1 อตัรา 

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 370,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม 50,000        บาท แยกเป็น 

         1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (รหัสบัญชี  310100) จํานวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของ อปพร. ทั้ งในและนอกท่ีตั้ งศูนย์ อปพร.          

ท่ีมีคาํสั่งสั่งใช ้โดยปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552  จาํนวน 50,000 บาท 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 100,000        บาท แยกเป็น 

  1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน          100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการ  ใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 220,000 บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จํานวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเยบ็

กระดาษ สมุดบญัชี แฟ้ม โฟม คตัเตอร์ กรรไกร ผา้เทป กระดาษกาว ตลบัชาด ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 
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         2. ประเภทค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (รหัสบัญชี  330200)  จํานวน      10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับไฟฟ้าหรือวิทยุ หรือวสัดุเก่ียวกบัวิทยุ

ส่ือสาร ท่ีใชใ้นกิจการของเทศบาล และ อปพร. และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

         3. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)   จํานวน      100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์รถยนต ์ รถจกัรยานยนตห์รือเคร่ืองจกัรต่าง ๆ  เช่น  ยางรถ 

ทั้งยางนอกยางใน  แบตเตอร่ี  หัวเทียน  แผงจราจร  ไฟกระพริบ  กรวยจราจร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน             

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 

         4. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น  (รหัสบัญชี  330800)   จํานวน      100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง นํ้ ามนัหล่อล่ืน นํ้ ากลัน่ และอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้สําหรับ

รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 150,000 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 150,000       บาท แยกเป็น 

  1. ครุภัณฑ์อืน่  (รหัสบัญชี 411700)   จํานวน        100,000 บาท 

   1.1 สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน  100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑส์ัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล ์ทางแยก 2 ดา้นขนาดแผงโซลล่าเซลล ์

18 V. 8 W. แบตเตอร่ี 12 V. พร้อมติดตั้งเสาและป้ายช่ือหน่วยงาน จาํนวน 4 จุด เพื่อความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์นของผูใ้ชเ้ส้นทางตามจุดโคง้ จุดทางแยก และจุดเส่ียง ภายในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

ราคาน้ีไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้องจดัซ้ือตามราคาท้องตลาด  บรรจุแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี                   

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 159 

         2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800)  

     จํานวน  50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบาํรุงรักษา โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล 

ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

/งานป้องกันภัย... 
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งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย   

(รหัสบัญชี 00123)          รวมทั้งส้ิน    190,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 140,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 100,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  70,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  70,000 บาท 

 1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

    จํานวน    50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) ประจาํปี 2561 เช่น เงินค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุสํานกังาน ค่าพิธี

เปิด-ปิด ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอบรมนนัทนาการ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็นทุก

รายการถวัเฉล่ียจ่ายตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 137 

 2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน   

    จํานวน     10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,                

ภัยแล้ง, อุทกภัย  ฯลฯ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                     

ท่ีจาํเป็นทุกรายการถวัเฉล่ียจ่ายตามความเป็นจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 137 

 3. โครงการ 7 วนัอนัตราย จํานวน    10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการ 7 วนั อนัตราย เพื่อป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์     

ฯลฯ  ตลอดจนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็น บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 138 

         2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน   30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 1.2 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 40,000 บาท  แยกเป็น 

  1. วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  (รหัสบัญชี 331200)   

     จํานวน      10,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือ กางเกง ถุงเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก เป็นตน้    

แล ะ เ ป็ น ค่ า ตัด ชุ ด เ ค ร่ือ ง แ บ บ แ ล ะ ชุ ด ป ฏิ บัติ ก า ร ง า น ป้ อ ง กัน ฯ  ห รื อ  อ ป พ ร .  ต า ม ห นัง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 
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  2. ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลงิ  (รหัสบัญชี 331600)  จํานวน      30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการดบัเพลิง เช่น ขอ้แยก เคมีท่ีใช้ในการดบัเพลิง ฯลฯ 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 50,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 50,000  บาท แยกเป็น 

  1. ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลงิ  (รหัสบัญชี 411100)    จํานวน         50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์เคร่ืองดบัเพลิง เช่น ชุดปฏิบติัการงานดบัเพลิง สายส่งนํ้ าดับเพลิง

หัวฉีด บนัไดดบัเพลิง ฯลฯ ราคาน้ีไม่มีในมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงตอ้งจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานการศึกษา... 

 



55 

 

แผนงานการศึกษา  (รหัสบัญชี 00210) รวมทั้งส้ิน  1,735,000 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวมทั้งส้ิน    1,240,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 635,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 193,500 บาท แยกเป็น 

  1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน          193,500 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการ  ใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 

 1.2 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 410,000       บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จํานวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเยบ็

กระดาษ สมุดบญัชี แฟ้ม โฟม คตัเตอร์ กรรไกร ผา้เทป กระดาษกาว ตลบัชาด ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 

         2. วสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)   จํานวน      20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุท่ีมีลกัษณะการใชง้านในบา้น หรือในครัว เช่น จาน ชาม ถว้ย แกว้  

ชอ้น สบู่ ผงซกัฟอก นํ้ ายาถูพื้น นํ้ ายาเช็ดกระจก นํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั     

ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 

  3. ค่าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี  330400)   จํานวน       350,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กบันกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน 260 วนั 

และโรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม จาํนวน 260 วนั ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6      

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 1301  ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 

         4. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)   จํานวน      10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบนัทึกขอ้มูล หมึกพิมพ ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

         5. วสัดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331500)  จํานวน      20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษา สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาล เช่น ส่ือการเรียนการสอนทาํดว้ยพลาสติกหุ่น แบบจาํลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุการศึกษา 
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2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 6,500 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 6,500       บาท แยกเป็น 

              1.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900 )    จํานวน      6,500 บาท                               

   1.1.1 ตู้เยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน       6,500 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต จาํนวน 1 ตู ้ราคา 6,500 บาท  โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - ขนาดท่ีกาํหนดเป็นความจุภายในขั้นตํ่า 

     - ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นท่ีไดรั้บฉลาก ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   * จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สํานกังบประมาณ มีนาคม 2560  บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 159 

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 630,000 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000) รวม 630,000       บาท แยกเป็น 

         เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

   (รหัสบัญชี 610200) จํานวน  630,000 บาท 

  1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั   จํานวน    600,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั ให้กบันกัเรียนในโรงเรียนวดัลาด

ศรัทธาราม จาํนวน 200 วนั ตั้งแต่ระดบัเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอตัราจดัสรรคนละ     

20 บาท ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 1301  ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560             

บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 151 

  2. เงินอุดหนุนโครงการสอนเสริมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  จํานวน    30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัโรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม ในการดาํเนินการโครงการสอน

เสริมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามหนงัสือโรงเรียนวดัลาดศรัทธาราม ท่ี ศธ 04105.121/80 ลงวนัท่ี 16 

มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีจะดาํเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 152 

 

 

 

 

 

/งานระดับก่อนวัย… 
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)         รวมทั้งส้ิน     495,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 264,000  บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 264,000  บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 264,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีให้แก่ ครู จาํนวน 1 อตัรา            

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 231,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 231,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  231,000 บาท 

 1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  

     จํานวน      221,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ดงัน้ี 

   1. สนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 

อตัราคนละ 20 บาท จาํนวน 245 วนั (จดัสรร 100%) ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0816.2/ว 1301  ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 จาํนวนเงิน 170,000 บาท 

   2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุ

การศึกษา ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 1301  ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  

จาํนวนเงิน 51,000 บาท 

 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

      จํานวน 10,000 บาท 

         เพื่อ จ่าย เป็นค่าใช้ จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ เ ช่น ค่ าพาหนะ ค่า เ ช่า ท่ีพัก                  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของครูของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ท่ีไดรั้บคาํสั่งให้เดินทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   

 

 

 

 

/แผนงานสาธารณสุข… 
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แผนงานสาธารณสุข  (รหัสบัญชี 00220) รวมทั้งส้ิน  2,458,360 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข  (รหัสบัญชี 00221)         รวมทั้งส้ิน    2,318,360 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,064,860 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 1,064,860 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 478,000 บาท 

   เพื่อ จ่าย เป็นเ งินเ ดือนและเ งินปรับปรุงเ งินเดือนประจําปีให้แ ก่พนักงานเทศบาล                      

จาํนวน 3 อตัรา (ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 1 อตัรา, หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 อตัรา, เจา้

พนกังานสาธารณสุข 1 อตัรา)            

  (2) เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน (รหัสบัญชี  220200) จํานวน 24,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่เจา้พนกังานสาธารณสุข จาํนวน 1 อตัรา 

  (3) เงินประจําตําแหน่ง(รหัสบัญชี  220300) จํานวน       28,500 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นประจาํตาํแหน่งของผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข 1 อตัรา, หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน

สาธารณสุข 1 อตัรา 

  (4) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัสบัญชี  220500) จํานวน       414,360 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปีใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 2 อตัรา 

  (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน    108,000 บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป จาํนวน 1 อตัรา  

  (6) เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี  220800)  จํานวน    12,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  พนกังานจา้งทัว่ไป 

จาํนวน 1 อตัรา  

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,221,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม  86,000      บาท แยกเป็น 

  1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (รหัสบัญชี  310300) จํานวน 30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ 

และพนกังานจา้ง ท่ีตอ้งปฏิบติัราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว                

  2. ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400) จํานวน      36,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบฯ 

  3. เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)           จํานวน      20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล และลูกจา้งประจาํท่ีมีสิทธิเบิก

ไดต้ามระเบียบฯ 
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 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 460,000        บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ ดงัน้ี 

 1. ค่าจา้งเหมาจดัทาํป้ายและส่ือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมรณรงคต่์างๆ  เช่น ป้าย Clean Food 

Good Taste และอาหารปลอดภยั, ป้ายรณรงครั์กษาความสะอาด, หา้มท้ิงขยะมูลฝอย ฯลฯ 

 2. ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง 

ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างอยา่งใด  และอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 

         2. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  380,000 บาท 

 2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  350,000 บาท 

      1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ                      

                                                                                                                        จํานวน      150,000   บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม  ศึกษาดูงาน  กิจกรรมโรงเรียนผูสู้งอายุใหแ้ก่

ผูสู้งอายุ  คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุตาํบลบา้นลาดและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  

ค่าท่ีพกั  ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 135 

      2. โครงการอบรมป้องกนัการมีเพศสัมพนัธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

                                                                                                                             จํานวน      20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยถัวเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง โดยมี

วตัถุประสงค์ในการป้องกนัเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในวยัเรียน บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 134 

      3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด     

                                                                                                   จํานวน       50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ  กิจกรรมการรณรงคก์ารจดัการขยะมูลฝอย

ของประชาชน  ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม ค่าท่ีพกั  ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการขยะของชุมชน  เป็นการลดปริมาณ

ขยะในชุมชน   และลดโลกร้อน บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 135 

        4. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ    จํานวน       30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยถัวเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มเด็กในเขตเทศบาลท่ีมีปัญหาภาวะสุขภาพหนัมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้ดีข้ึน 

บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 134 
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      5.  โครงการชุมชนคน To Be (To Be Number One)  จาํนวน   20,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ  การส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม        To Be 

Number One  ของนกัเรียน เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง  เคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง    โดยมีวตัถุประสงค์

ในการใหเ้ยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  โดยใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 133 

              6.     โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพตดิ                  จาํนวน        50,000 บาท   

                                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  กิจกรรมรณรงคใ์นโรงเรียน และชุมชน  ศึกษาดู

งานสถานฟ้ืนฟู/บาํบดัผูเ้สพยาเสพติด ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  เคร่ืองด่ืม     และค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ยาวชนและกลุ่มเส่ียงปลอดภยัจากยาเสพติด โดยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ถวัเฉล่ียตามท่ี

จ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 133 

             7.    โครงการเยาวชนคนบ้านลาดปลอดภัยโรคเอดส์       จาํนวน       30,000 บาท                 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโครงการ การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง โดยมีวตัถุประสงค์ในการให้

เยาวชนไทยในเขตเทศบาลรู้วิธีการป้องกนัโรคเอดส์ การวางแผนครอบครัว บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 133 

 2.2      ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของพนักงานเทศบาล     จาํนวน   30,000  บาท 

  เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร  เ ช่ น  ค่ า พ า ห น ะ  ค่ า เ ช่ า ท่ี พัก                  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ตลอดจนไปอบรมประชุม สมัมนาของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บคาํสั่งใหเ้ดินทางไป

ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

  3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จาํนวน   50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 675,000       บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จาํนวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุของท่ีใชใ้นสาํนกังาน  เช่น   เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ ปากกา  ดินสอ  

ยางลบ  นํ้ายาลบคาํผิด  กระดาษ  แฟ้ม  หมึกพิมพ ์ ตรายาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 

         2. วสัดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)   จาํนวน      60,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด  เช่น  ถงัขยะ     ไม้

กวาด  บุง้ก๋ี  ถุงมือ  ตลอดจนวสัดุอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการทาํความสะอาด 

         3. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)   จาํนวน      50,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับใช้กบัรถยนต์  รถจกัรยานยนต์              หรือ

เคร่ืองจกัรกลต่าง  ๆ  เช่น  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอร่ี  เบรก  ครัช  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั         ค่าวสัดุ

ยานพาหนะและขนส่ง 
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         4. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น  (รหัสบัญชี  330800)   จํานวน      200,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ หรือรถจกัรยานยนต์

หรือเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ  และอ่ืนๆท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นงานสาธารณสุข  เช่น  นํ้ ามนัในการพ่นหมอกควนั, 

การเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุเช้ือเพลิง      

และหล่อล่ืน   

         5. วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900)  จํานวน      250,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใช้ในการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  เช่น  ทรายอะเบท, วคัซีน, 

นํ้ ายาต่างๆ,  แมสก์  (Mask), เวชภณัฑ์อ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย ์  

         6. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  (รหัสบัญชี  331100)   จํานวน      15,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โฟม ไม ้ตลอดจน

วสัดุโฆษณาอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์   

         7. วสัดุเคร่ืองแต่งกาย   (รหัสบัญชี  331200)   จํานวน      30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น  รองเทา้บูต๊  เส้ือกนัฝน  เส้ือแขนยาว ฯลฯ 

         8. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)   จํานวน      20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน                

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 32,500 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 32,500       บาท แยกเป็น 

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัสบัญชี  )                                   จํานวน    2,500 บาท 

  1.1  เก้าอีสํ้านักงาน จํานวน       2,500 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเก้าอ้ีสํานกังาน จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - เกา้อ้ีบุหนงั ลอ้เล่ือน ปรับระดบัได ้

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 160 

  2.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 411800)    จํานวน 30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (รหสับญัชี  00220)  

/งานบริการสาธารณสุข... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)รวมทั้งส้ิน    140,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 140,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 140,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  140,000  บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  140,000 บาท 

  1. โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าในเขตเทศบาล        

       จํานวน        40,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต

เทศบาลตาํบลบา้นลาด  โดยจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวคัซีน  ฮอร์โมนคุมกาํเนิดสุนขัและแมว  ยาชา  กระบอกยา

และเขม็   ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าตอบแทนสัตวแพทยท่ี์มาร่วมกิจกรรมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง

บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 132 

  2. โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกนัโรคเอดส์ , โรคไข้หวดันก  โรคติดต่อ  และโรค

ระบาดอืน่  ๆ  ในเขตพืน้ทีข่องเทศบาลตําบลบ้านลาด     จํานวน       20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการการป้องกนั/แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์,  โรคไขห้วดั

นก, โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ฯ  และโรคระบาดอ่ืนๆ  ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตาํบลบ้านลาด              

โดยจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ โดยการดาํเนินกิจกรรมออก

รณรงค ์ ประชาสมัพนัธ์  รวมไปถึงการดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอ่ืน ๆ   ใน

พื้นท่ี  โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 132 

  3. โครงการพฒันาทาํความสะอาดทีส่าธารณะหรือกจิกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเน่ือง

ในวนัสําคัญต่างๆ                                                                            จํานวน       30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาทาํความสะอาดสถานท่ีสาธารณะหรือกิจกรรม

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเน่ืองในวนัสําคญัต่าง  ๆ  เช่น Big Cleaning Day, วนัอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ 7 

สิงหาคม, วนัท่ี 12 สิงหาคม, วนัท่ี 5 ธนัวาคม ทาํความสะอาดริมแม่นํ้ าเพชรบุรี  ปลูกหญา้แฝกริมแม่นํ้ า

และอ่ืน ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าเคร่ืองด่ืมสําหรับผูร่้วมกิจกรรม  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการพฒันาและค่าใชจ่้ายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 136 

 4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและตลาดในเขต

เทศบาลตําบลบ้านลาด  จํานวน       20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตามโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถวัเฉล่ีย

ตามท่ีจ่ายจริง โดยมีวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมการดาํเนินงานอาหารปลอดภยั  เพื่อการบริโภคอาหาร

สะอาดของประชาชน บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 133 
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    5.  โครงการเทศบาลร่วมใจทาํความสะอาดแม่นํา้เพชรบุรีในเขตเทศบาล 

ตําบลบ้านลาด     จํานวน    15,000 บาท 

   เพื่ อ จ่าย เ ป็นค่าใช้ จ่ ายในการจัดทําโครงการ  การพัฒนาทําความสะอาด                

การฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  เคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง      

โดยถัวเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้แม่นํ้ าเพชรบุรีมีความสะอาดเรียบร้อย บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 136 

  6.  โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา  จํานวน   15,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโครงการ   การปรับปรุงภูมิทศัน์  การทาํความ

สะอาดสถานท่ีสําคญัในเขตเทศบาลตาํบลบ้านลาด  การฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  

ค่าอาหารวา่ง  เคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ของส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นลาดให้สวยงาม บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานสังคมสงเคราะห์... 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (รหัสบัญชี 00230) รวมทั้งส้ิน  326,000 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์   

(รหัสบัญชี 00231)          รวมทั้งส้ิน    326,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 306,000 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 306,000 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 306,000 บาท 

   เพื่อ จ่าย เป็นเ งินเ ดือนและเ งินปรับปรุงเ งินเดือนประจําปีให้แ ก่พนักงานเทศบาล                      

จาํนวน 1 อตัรา            

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 20,000 บาท แยกเป็น 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 20,000 บาท แยกเป็น 

         1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน   20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานเคหะ... 
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แผนงานเคหะและชุมชน  (รหัสบัญชี 00240) รวมทั้งส้ิน  7,708,900 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241)  

   รวมทั้งส้ิน 250,000 บาทแยกเป็น 

1. งบดําเนินการ(รหัสบญัชี 530000) รวม 200,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 100,000 บาท แยกเป็น 

 1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี 320400) จํานวน  100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 1.2 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 100,000 บาท  แยกเป็น 

 1. วสัดุสํานักงาน(รหัสบัญชี  330100) จํานวน 30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุของท่ีใชใ้นสํานกังาน  เช่นเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ์ กระดาษ  แฟ้ม  

หมึกพิมพ ์ ตรายาง  ฯลฯ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 

 2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (รหัสบัญชี  330200)    จํานวน 70,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุท่ีเก่ียวกับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  ท่ีมีไวใ้ช้ในกิจการของ

เทศบาล  เช่น  สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  เทปพนัสายไฟ  บลัลาสท์  สตาร์ทเตอร์  แบตเตอร่ีแห้ง  ฯลฯและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ

2. งบลงทุน(รหัสบญัชี 530000) รวม                     50,000 บาท  แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม                     50,000 บาท แยกเป็น 

   1. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

    (รหัสบัญชี 411800)   จํานวน 50,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เป็นตน้ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานไฟฟ้าถนน… 
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งานไฟฟ้าถนน(รหัสบัญชี 00242) รวมทั้งส้ิน 6,459,900 บาทแยกเป็น 

1. งบดําเนินการ(รหัสบญัชี 530000) รวม 350,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 350,000 บาท แยกเป็น 

  1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน  350,000 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ค่าธรรมเนียมการดาํเนินการเก่ียวกบัท่ีดิน  และค่าจา้งท่ีปรึกษาซ่ึง

เก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างหรือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 

2. งบลงทุน(รหัสบญัชี 530000) รวม 6,109,900 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 2,650,000       บาท แยกเป็น 

             1.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300 )             จํานวน      2,650,000 บาท                               

   1. รถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า    จํานวน      2,650,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุกเททา้ยติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์

บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และเคร่ืองตรวจวดักระแสไฟฟ้า ตวัชนิด 6 ล้อ 

เคร่ืองยนต์ดีเซล มีกาํลงัแรงมา้สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงมา้ ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้ง

เครนไฮดรอลิกตอนทา้ยติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่นอ้ยกวา่ 2 ลบ.เมตร สามารถยกเททา้ย

ไดด้ว้ยระบบไฮดรอลิก โดยมีคนัโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ตอนทา้ยหลงัเก๋งติดตั้งชุดกระเช้า

ซ่อมไฟฟ้ามีความสูงปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 12 เมตร  พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผลิต                   

จาํนวน 1 คนั 

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษนอกเหนือจากบญัชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ์ท่ีกาํหนดไว ้และเป็นครุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน ถือปฏิบติัตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 161 

 2.2 หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม  3,459,900 บาท แยกเป็น 

  1.ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

   (รหัสบัญชี 421000)                จํานวน 3,259,900 บาท 

   1) โครงการปรับปรุงไหล่ถนน  ทางหลวงแผ่นดิน 3179  ตั้งแต่ส่ีแยกบ้านลาดถึงร้านพรนุ

ภาพ  ตําบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง) จํานวน    880,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงไหล่ถนน  ทางหลวงแผ่นดิน 3179  ตั้งแต่ส่ีแยกบา้นลาดถึงร้าน          

พรนุภาพ  ตาํบลบา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการเทคอนกรีต กวา้ง 2.00 เมตร                 

ยาว 800.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  1,600  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตาํบลบา้นลาดกาํหนด)  บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 112 
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   2) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ์ แช่มช้อย หมู่ที่ 3  ตําบลบ้าน

ลาด  อาํเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    388,800 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ศักด์ิ แช่มช้อย หมู่ ท่ี 3               

ตาํบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการลาดยางแอสฟัลท์ติก กวา้ง 4.00 เมตร                   

ยาว 248.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน

เทศบาลตาํบลบา้นลาดกาํหนด)  บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 103 

   3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย  หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านลาด  

อาํเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณขา้งตลาดนดัหาดทราย  หมู่ท่ี 2  ตาํบลบา้นลาด  

อํา เภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยทําการเทคอนกรีต  กว้าง  6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร                         

หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลบา้นลาด

กาํหนด) บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 102 

   4) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบ้านนายจําลอง  สังข์พุก หมู่ที่ 2  ตําบลบ้านลาด  

อาํเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    317,500 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณบา้นนายจาํลอง  สังข์พุก หมู่ท่ี 2  ตาํบล             

บ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก  กว้าง  3.00 เมตร                           

ยาว 270.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน

เทศบาลตาํบลบา้นลาดกาํหนด)  บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 102 

   5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่นํ้าเพชรบุรี  หมู่ที่ 4  ตําบลบ้านลาด  อําเภอ 

บ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณริมแม่นํ้ าเพชรบุรี  หมู่ท่ี 4  ตาํบลบ้านลาด  

อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร                          

หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลบา้นลาด

กาํหนด)  บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 104 

   6) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร  หมู่ที่ 8  ตําบล                

บ้านลาด  อาํเภอ บ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    498,600 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าศาลเจา้พ่อพลายเพชร  หมู่ท่ี 8  ตาํบลบา้น

ลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการลาดยางแอสฟัลทติ์ก กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร                  

หนาเฉล่ีย 0.04  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบล                   

บา้นลาดกาํหนด)  บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 114 
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   7) โครงการก่อสร้างป้ายประจําซอยในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด  ตําบลบ้านลาด  อําเภอ

บ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง)   จํานวน    175,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประจําซอยในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด  ตาํบลบ้านลาด                   

อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการก่อสร้างติดตั้งป้ายโครงเหล็ก พร้อมเสา ขนาด Ø 2.00 น้ิว                    

สูง 2.00 เมตร จาํนวน 35 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลบา้นลาดกาํหนด) บรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 146 

  2.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   (รหัสบัญชี 421100)               จํานวน 200,000 บาท                               

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานสวนสาธารณะ... 
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งานสวนสาธารณะ(รหัสบัญชี 00243) รวมทั้งส้ิน 269,000 บาทแยกเป็น 

1. งบดําเนินการ(รหัสบญัชี 530000) รวม 250,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 200,000 บาท แยกเป็น 

  1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100)จํานวน  200,000 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 

 1.2 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 50,000 บาท  แยกเป็น 

 1. วสัดุการเกษตร (รหัสบัญชี  331000)  จํานวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตร  สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสัตว ์ 

พนัธ์ุพืช  ปุ๋ย  วสัดุเพาะชาํและอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการบาํรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ  และสวนหยอ่มในเขต

เทศบาลฯ รวมทั้งการจดัซ้ือพนัธ์ุพืชตามโครงการหลวงต่าง ๆ  เช่น  หญา้แฝกเป็นตน้ 

2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 19,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 19,000       บาท แยกเป็น 

         1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (รหัสบัญชี  410900) จํานวน        19,000 บาท 

   1.1  เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จํานวน   19,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายบ่า จาํนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,500 บาท  

โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

 - เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย 

 -  เคร่ืองยนตข์นาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 แรงมา้ 

 - ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 30 ซีซี 

 - พร้อมใบมีด 

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 161 

 

 

 

 

 

/งานกาํจัดขยะมูลฝอย... 
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งานกาํจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวมทั้งส้ิน    700,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 700,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 700,000 บาท แยกเป็น 

         1. ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 

   (รหัสบัญชี  320100)  จํานวน         700,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ ดงัน้ี 

 1. ค่าจ้าง เหมาจัดทําป้ายและส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  เช่น  ป้าย                  

Clean  Food Good Taste  และอาหารปลอดภยั, ป้ายรณรงครั์กษาความสะอาด, ป้ายห้าม

ทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ 

 2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู ้รับจ้างทาํการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ

ดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู ้

รับจา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานบําบัดนํา้เสีย... 
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งานบําบัดนํา้เสีย (รหัสบัญชี 00245) รวมทั้งส้ิน    30,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 30,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 30,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  30,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  30,000 บาท 

 1.  โครงการป้องกนัและบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 

         จํานวน      30,000      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าว ัสดุอุปกรณ์,                    

ค่าฝึกอบรม,  ค่าตอบแทน,  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมท่ีเป็นการ

ป้องกนัและบาํบดันํ้ าเสียในเขตเทศบาล  โดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน       

ในอนาคต  โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 136 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

(รหัสบัญชี 00250) รวมทั้งส้ิน  195,000 บาท  แยกเป็น 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   

(รหัสบัญชี 00252)          รวมทั้งส้ิน    195,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 195,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 195,000       บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  195,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  195,000 บาท 

 1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบลในการจัดทาํแผนชุมชน 

  และทบทวนแผนพฒันาส่ีปี  จํานวน 20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาํแผนชุมชน 

แผนพฒันาเทศบาล การพฒันาผูน้ําชุมชน สร้างข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผน

ชุมชนแบบบูรณาการ จาํนวน 8 ชุมชน โดยสามารถนาํค่าใช้จ่ายต่างๆมาถวัเฉล่ียกันได้ โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจดัทาํรูปเล่มเอกสาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 147 

 2. โครงการสํารวจข้อมูลเพือ่จัดทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งนํา้)   จํานวน 5,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาํแผนพฒันา

เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้ า) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจขอ้มูล/

ประชาคม ตามแบบสํารวจข้อมูลเพื่อจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน  บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 148 

 3. โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลือ่นที ่  

    จํานวน       25,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ีทั้ง 8 

ชุมชน เพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม วสัดุ-อุปกรณ์ ค่า

เช่าเต็นท์ ค่าของท่ีระลึก และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีๆท่ีเก่ียวข้องและมีความ

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 148 
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  4. โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลบ้านลาด  

    จํานวน       30,000 บาท 

  เพื่อเป็นค่าจ่ายในการฝึกอบรม ส่งเสริม หรือพฒันากิจกรรมใดๆของกลุ่มสตรี

ตาํบลบา้นลาด เช่น การพฒันาอาชีพตามโครงการพระราชดาํริฯ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดบัครัวเรือน ชุมชน เป็นตน้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม วสัดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทน

วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีความจาํเป็นตอ้งใช้ในการดาํเนินโครงการ บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 141 

 5. โครงการเสริมสร้างสัมพนัธภาพของสมาชิกในครอบครัว  

    จํานวน     20,000 บาท 

  เพื่อเป็นค่าจ่ายในการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม วสัดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน

ท่ีๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) หนา้ 142 

 6. โครงการฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชนเทศบาล และ

ผู้เกีย่วข้อง    จํานวน    30,000 บาท 

  เพื่อเป็นค่าจ่ายในการจดัฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน

และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชุมชนเทศบาล ประจาํปี 2561 โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าพิธีการ              

ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวทิยากร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีๆท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 147 

 6. โครงการจัดกจิกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  

    จํานวน    5,000 บาท 

  เพื่อเป็นค่าจ่ายในการดาํเนินโครงการจดักิจกรรมรณรงคย์ุติความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรี เช่น ค่าจดัทาํป้าย/กิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่  ค่าวสัดุ-อุปกรณ์ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีๆท่ีเก่ียวขอ้งและมี

ความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 141 

 7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  จํานวน    30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต

และแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 

เคร่ืองด่ืม วสัดุ - อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีความ

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 141 
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 8. โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้านลาด  

    จํานวน    30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ให้เด็กและเยาวชนจดั ได้กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กบัการ

พฒันาทกัษะกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการพฒันาระดบัสติปัญญา, การถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 

อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม วสัดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีการ และค่าตอบแทนวทิยากร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีๆท่ีเก่ียวขอ้ง

และมีความจาํเป็นตอ้งใช้ในการดาํเนินโครงการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)                    

หนา้ 142 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

(รหัสบัญชี 00260) รวมทั้งส้ิน  1,141,000 บาท  แยกเป็น 

งานกฬีาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)          รวมทั้งส้ิน    220,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 220,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 200,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  200,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  200,000 บาท 

 1. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกฬีาของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ 

    จํานวน     50,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในการแข่งขนักีฬา

รายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพนัธ์, กีฬาบา้นลาดคพั ฯลฯ โดยจ่ายตามอตัราของหลกัเกณฑ์การใช้

จ่ายเงินในการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 73 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 130 

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกฬีาของเทศบาลตําบลบ้านลาด 

    จํานวน     150,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬารายการต่าง ๆ เช่น จดัการแข่งขนักีฬา

รวมพลคนทอ้งถ่ิน, จดัการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลตาํบลบา้นลาด ฯลฯ โดยจ่ายตามอตัราของหลกัเกณฑ์

การใช้จ่ายเงินในการแข่งขนักีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 73 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 130 

 1.2 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 20,000 บาท  แยกเป็น 

  1. วสัดุกฬีา  (รหัสบัญชี 331300) จํานวน      20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา และสนบัสนุนดา้นกีฬาของชุมชนภายในเขตเทศบาลตาํบล         

บา้นลาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ยบ์อล เปตอง ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุกีฬา 

 

 

/งานศาสนาวฒันธรรม… 
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  (รหัสบัญชี 00263)         รวมทั้งส้ิน    921,000 บาท  แยกเป็น 

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 821,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 821,000 บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  821,000 บาท 

 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน  821,000 บาท 

  1. โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ               

ในรัชกาลที ่9     จํานวน       100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งเวที ค่าเคร่ือง

ราชยส์ักการะต่าง ๆแ ละค่าใชจ่้ายอ่ืนในพิธีการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 127 

 2. โครงการจัดงานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร           

เทพยวรางกูร   จํานวน      100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม ้พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที 

ค่าจา้งมหรสพและการแสดงค่าไฟราวและพุ ค่าดอกไมธู้ปเทียนจดัโต๊ะหมู่บูชา ค่าเคร่ืองราชสักการะต่าง ๆ 

ค่าตกแต่งประดบัไฟริมถนน และค่าใช้จ่ายอ่ืนในพิธีการ บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

หนา้ 128 

 3. โครงการจัดงานรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที ่9  

     จํานวน       50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี 9 โดยจ่ายเป็นค่า

จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภกัดี และค่าใช้จ่ายอ่ืนในพิธีการ บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 128 

 4. โครงการวนัตาลโตนด และของดีบ้านลาด จํานวน  70,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานงานวนัตาลโตนด และของดีบา้นลาด โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าวสัดุ ค่าเปิด - ปิดพิธีการ ค่าจดัแสดงสินคา้และเทคโนโลย ีค่าจดัทาํประกาศวุฒิบตัร ค่าเงินรางวลั           

การประกวดค่าตอบแทนกรรมการตดัสินการประกวดและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ในการจดังานโดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 129 

 5. โครงการจัดกจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ จํานวน       100,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมทาํบุญตกับาตรของประชาชนในเขตเทศบาล 

เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพิธีการ ค่าจดัสถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 129 
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 6. โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จํานวน      150,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาํบล

บา้นลาด  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรคว์นัเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั

งาน เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และของขวญั  ของรางวลัในการจดังานโดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่าย

จริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 129 

 7.  โครงการจัดงานวนัปิยมหาราช จํานวน      1,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าพวงมาลา สาํหรับนาํไปประกอบพิธีถวายราชสักการะเน่ือง

ในวนัปิยมหาราช วนัท่ี 23 ตุลาคม บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 128 

 8. โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์   จํานวน      100,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสงกรานต์ และรดนํ้ าดาํหัว เพื่อเป็นการ

สืบสานและอนุรักษ์วฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด  ค่าเคร่ืองด่ืม ของขวญั   ค่าวสัดุ - 

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นในการจดังานโดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 129 

 9. โครงการสืบสานวฒันธรรมทางศาสนา   จํานวน  30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานสําคญัประเพณีทางศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา  วนั

ออกพรรษา ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาดเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน โดยจ่าย

เป็นค่าพิธีเปิด - ปิด  ค่าเคร่ืองด่ืม ของขวญั   ค่าวสัดุ - อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นในการจดังาน    โดยเฉล่ีย

ตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 129 

 10. โครงการประเพณลีอยกระทง จํานวน     100,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานประเพณีลอยกระทง  เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์

วฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่ามหรสพ  ค่าเคร่ืองด่ืม ของขวญั ของรางวลั ค่าวสัดุ – อุปกรณ์ และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นในการจดังานโดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หนา้ 

130 

 11. โครงการจัดงานวนัเทศบาล 24 เมษายน จํานวน     20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าทาํบุญเล้ียงพระ          

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นในการจดังานโดยเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

หนา้ 130 
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2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 100,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000) รวม 100,000       บาท แยกเป็น 

         เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

   (รหัสบัญชี 610200) จํานวน  100,000 บาท 

 1. เงินอุดหนุนการจัดงานแข่งขันววัเทยีมเกวียนอาํเภอบ้านลาด  

      จํานวน    80,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทาํการปกครองอาํเภอบ้านลาด ในการจัดงาน

แข่งขนัววัเทียมเกวียนอาํเภอบา้นลาด  ประจาํปี 2561 ตามหนงัสืออาํเภอบา้นลาด ท่ี พบ 0618/2011 ลง

วนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  ทั้งน้ีจะดาํเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 152 

 

    2. เงินอุดหนุนการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร อาํเภอบ้านลาด    

      จํานวน    20,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทําการปกครองอาํเภอบ้านลาด ในการจัดขบวน              

แห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร อาํเภอบา้นลาด ประจาํปี 2561  ตามหนงัสืออาํเภอบา้นลาด ท่ี พบ 0618/2011 

ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2560  ทั้งน้ีจะดาํเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานอุตสาหกรรม… 

 



79 

 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

(รหัสบัญชี 00310) รวมทั้งส้ิน  3,729,600 บาท  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 

(รหัสบัญชี 00311) รวมทั้งส้ิน 2,265,600 บาทแยกเป็น 

1. งบบุคลากร(รหัสบัญชี 520000) รวม            1,670,600 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม            1,670,600 บาทแยกเป็น 

 (1)เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน       1,087,400 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีให้แก่พนกังานเทศบาล จาํนวน 3 อตัรา  

(ผูอ้าํนวยการกองช่าง 1 อตัรา, หวัหนา้ฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง 1 อตัรา, วศิวกรโยธา  1 อตัรา)  

 (2)เงินประจําตําแหน่ง (รหัสบัญชี  220300)  จํานวน 60,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองช่าง, หวัหนา้ฝ่ายแบบแปลนและ

ก่อสร้าง  

  (3)ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัสบัญชี  220500) จํานวน             403,200 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปีใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 2  อตัรา 

  (4)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน 108,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป  จาํนวน1อตัรา 

  (5)เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน    12,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจา้ง

ทัว่ไป จาํนวน 1 อตัรา  

2. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000) รวม 590,000 บาทแยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม 60,000 บาท แยกเป็น 

  1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (รหัสบัญชี  310300)  จํานวน 40,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ 

และพนกังานจา้ง ท่ีตอ้งปฏิบติัราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว  

 2. เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  

  (รหัสบัญชี 310500)  จํานวน 20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนกังานเทศบาล และลูกจา้งประจาํท่ีมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบียบฯ 
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 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 220,000 บาท แยกเป็น 

 1. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  20,000 บาท 

 1.1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

  (รหัสบัญชี 00311) จํานวน 20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ท่ีไดรั้บ

คาํสั่งใหเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

  2.รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100)จํานวน 200,000 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ค่ารางวดัท่ีดิน  ฯลฯ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 310,000 บาท  แยกเป็น 

  1. วสัดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี  330600)    จํานวน               30,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆเช่น  หิน  ดิน  ทราย  

ไมก้ระดาน  เล่ือย  สวา่น  ตลบัเมตร  บนัไดไม ้ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุก่อสร้าง 

  2. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง(รหัสบัญชี  330700)   จํานวน             100,000     บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํหรับใชก้บัรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์หรือ

เคร่ืองจกัรกลต่างๆ  เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หวัเทียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุ

ยานพาหนะและขนส่ง 

  3. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น(รหัสบัญชี  330800)   จํานวน 100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง  หรือนํ้ามนัหล่อล่ืน  หรือนํ้ากลัน่และอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชส้าํหรับรถยนต ์ หรือรถจกัรยานยนต ์ หรือเคร่ืองจกัรกลต่างๆและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุ

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   

  4. วสัดุโฆษณาและเผยแพร่(รหัสบัญชี  331100)  จํานวน 10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น   สี  โฟม  ไม ้ 

ตลอดจนวสัดุโฆษณาอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 

  5. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)  จํานวน 50,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ทั้งงานดา้นช่าง 

และดา้นผงัเมือง   เช่น หมึกพิมพ ์แป้นพิมพ ์เมโมรีชิป แผน่วงจร Electronic  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  
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  6. วสัดุสํารวจ (รหัสบัญชี 331600) จํานวน       20,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้กบัครุภณัฑ์สํารวจชนิดต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุสาํรวจ 

2. งบลงทุน (รหัสบญัชี 530000) รวม 5,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 5,000 บาท แยกเป็น 

 1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัสบัญชี  )                                   จํานวน    5,000 บาท 

   1.1.2 เก้าอีสํ้านักงาน จํานวน       5,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเก้าอ้ีสํานักงาน จาํนวน 2 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - เกา้อ้ีบุหนงั ลอ้เล่ือน ปรับระดบัได ้

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ถือปฏิบติัตาม

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ิน           

ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งานก่อสร้างโครงสร้าง... 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

(รหัสบัญชี 00312) รวมทั้งส้ิน 1,464,000 บาทแยกเป็น 

1. งบดําเนินการ(รหัสบญัชี 530000) รวม 100,000 บาท แยกเป็น 

 1.1 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 100,000 บาทแยกเป็น 

  1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100)จํานวน  50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการใด ๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลงต่อเติมครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใดและอยู่

ในความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 

2. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน 50,000 บาท 

 2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี ้ จํานวน 50,000 บาท 

1.  โครงการจัดทาํผงัเมืองรวมในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลบ้านลาด 

    จํานวน 50,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํผงัเมืองรวมในพื้นท่ีเขตเทศบาลตาํบล

บา้นลาด เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าจดัประชุม ฯลฯ โดยถวัเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 122 

2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000) รวม 1,340,000 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  (รหัสบัญชี 542000) รวม 1,340,000 บาท แยกเป็น 

  1.ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

   (รหัสบัญชี 421000)               จํานวน 1,240,000 บาท                               

 1) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสวนสมเด็จย่า  หมู่ที่ 7   ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  

จังหวดัเพชรบุรี  (กองช่าง) จํานวน    790,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณสวนสมเด็จยา่  หมู่ท่ี 7  ตาํบลบา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  

จงัหวดัเพชรบุรี  โดยทาํการก่อสร้างร้ัวบริเวณสวน ทาํทางเทา้บริเวณรอบสวน ระยะทางยาว 170.00 เมตร 

และก่อสร้างเวทีจดักิจกรรม ขนาด กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 5.00 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตาํบลบา้นลาดกาํหนด) บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 149 

   2) โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ้า บริเวณริมแม่นํ้าเพชรบุรี  หมู่ที่ 6  ตําบลบ้านลาด  อําเภอ

บ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี (กองช่าง)   จํานวน 250,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดลงแม่นํ้ า  บริเวณริมแม่นํ้ า เพชรบุรี  หมู่ ท่ี  6   ตําบล                 

บา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี โดยทาํการก่อสร้างบนัได คสล. กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 50.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลบา้นลาดกาํหนด) บรรจุ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 120 



83 

 

   3) โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ้า บริเวณริมแม่นํ้าเพชรบุรี  หมู่ที่ 8  ตําบลบ้านลาด  อําเภอ

บ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี (กองช่าง)   จํานวน 200,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดลงแม่นํ้ า  บริเวณริมแม่นํ้ า เพชรบุรี  หมู่ ท่ี  8  ตําบล                 

บ้านลาด   อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการก่อสร้างบันได  คสล.  กว้าง 2 .00  เมตร                  

ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบลบา้นลาด

กาํหนด)  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 123 

  2.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   (รหัสบัญชี 421100)               จํานวน 100,000 บาท                               

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 24,000 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี 561000) รวม 24,000       บาท แยกเป็น 

         เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่  

   (รหัสบัญชี 610100) จํานวน  24,000 บาท 

  1. เงินอุดหนุนตามโครงการจัดทาํผงัเมืองรวมในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลบ้านลาด 

       จํานวน          24,000 บาท 

              เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการจดัทาํโครงการจดัทาํผงัเมืองรวม

ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลบา้นลาด  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี  ตามหนงัสือท่ี  พบ  52006/ว 2547  

ลงวนัท่ี  14  มิถุนายน  2560  เร่ือง  ขอความร่วมมือสนบัสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผงัเมืองรวม

เมืองเพชรบุรี บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานงบกลาง…           
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แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) รวมทั้งส้ิน  8,146,020 บาท  แยกเป็น 

งานงบกลาง  (รหัสบัญชี 00411)  รวมทั้งส้ิน 8,146,020 บาท  แยกเป็น 

งบกลาง (รหัสบัญชี 510000) รวม 8,146,020 บาท  แยกเป็น 

 1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)     รวม 7,686,100 บาท  แยกเป็น 

  1.1 ค่าชําระหนีเ้งนิต้น  (รหัสบัญชี 110100)   จาํนวน 839,700 บาท 

 สาํหรับจ่ายเป็นค่าชาํระหน้ีเงินตน้ กสท. รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. กูเ้งินเพ่ือก่อสร้างอาคารสํานกังานเทศบาล จาํนวน 7,499,000 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี 78/78/2550 ลง

วัน ท่ี  4 ธั น ว า ค ม  2549  โ ด ย แ บ่ ง ชํ า ร ะ ห น้ี เ ป็ น  10 ง ว ด   ง ว ด น้ี เ ป็ น ง ว ด ท่ี  10 ชํ า ร ะ ห น้ี เ งิ น ต้ น                                                   

839,653.44 บาท  โดยขอเบิกเท่าท่ีจ่ายจริง  

  1.2 ค่าชําระดอกเบีย้ (รหัสบัญชี 110200)    จาํนวน 25,000 บาท 

 สาํหรับจ่ายเป็นค่าชาํระดอกเบ้ีย กสท. รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. กูเ้งินเพ่ือก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จาํนวน 7,499,000 บาท  ตามสัญญาเลขท่ี 78/78/2550  ลง

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2549  โดยแบ่งชาํระหน้ีเป็น 10 งวด งวดน้ีเป็นงวดท่ี 10 ชาํระดอกเบ้ีย       24,900.48 บาท โดยขอ

เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง  

  1.3 เงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม (รหัสบัญชี 110300) จาํนวน 80,000 บาท 

  สาํหรับจ่ายเพ่ือสมทบกองทุนประกนัสงัคม ของพนกังานจา้งเทศบาลตาํบลบา้นลาด จาํนวน 12 อตัรา ตาม

พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 โดยคาํนวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งพร้อมกบัหกัค่าตอบแทนของ

พนกังานจา้งส่งเป็นเงินสมทบในอตัราเดียวกนัดว้ย โดยใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557   

  1.4 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  (รหัสบัญชี  110700)  จาํนวน       5,046,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัเทศบาลตาํบลบา้นลาดโดยคุณสมบติัของ             ผูมี้

สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2552  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 142 

  1.5 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร  (รหัสบัญชี  110800)  จาํนวน       950,400 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพคนพิการ ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัเทศบาลตาํบลบา้นลาดโดยคุณสมบติัของผูมี้สิทธิ

จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้น

พิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2553  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 142 

  1.6 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์  (รหัสบัญชี  110900) จาํนวน       42,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัเทศบาลตาํบลบา้นลาดโดยคุณสมบติัของผูมี้

สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยงัชีพของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  โดยจ่ายเดือนละ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน  บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 142  
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  1.7 เงินสํารองจ่าย  (รหัสบัญชี  111000)  จํานวน 500,000 บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดกรณีฉุกเฉิน จาํเป็น เร่งด่วน หรือเพื่อการสาธารณภยัต่าง 

ๆ               เช่น ภาวะนํ้ าท่วมและภยัแลง้ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 

1710 ลงวนัท่ี                          23 กรกฎาคม 2544 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครอง           ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ้ 19   

  1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพนั (รหัสบัญชี 111100) จํานวน 143,000 บาท 

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบาํรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามหนังสือสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ท่ี ส.ท.ท.562/2555 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 เร่ือง การตั้งงบประมาณ

รายจ่ายเก่ียวกบัค่าบาํรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาํปีท่ีผา่นมาของสมาชิก 

ยกเวน้ เงินกู ้เงินจ่ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะตอ้งไม่น้อยกว่า            ร้อยละเศษหน่ึง

ส่วนหกของงบประมาณรายรับดงักล่าว ทั้งน้ีไม่เกิน 750,000 บาท ซ่ึงมีวิธีการคาํนวณ ดงัน้ี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 เทศบาลมีรายรับท่ีนํามาคํานวณตั้ ง จ่าย เป็นค่าบํา รุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 

22,382,024.95 x 0.00167 บาท ค่าบาํรุงสมาคมสันนิบาต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คาํนวณตั้ งจ่ายได ้

37,377.98 บาท ดงันั้น ค่าบาํรุงสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย  จาํนวนเงิน 38,000 บาท 

  2. สําหรับจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั

ทอ้งถ่ิน หรือพื้นท่ีตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการกาํหนดหลกัเกณฑ์  เพื่อ

สนบัสนุนให้ อปท. ดาํเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน หรือพื้นท่ี 

พ.ศ.2552 ให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด            ท่ี มท 0891.3/ว 

2199  ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน            ท่ี มท 0891.3/

ว 1514 ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554  จาํนวนเงิน 85,000 บาท 

  3. สําหรับจ่ายเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยยึดหลกัการประชาชนออม 1 

ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553  จํานวนเงิน  20,000  บาท                      

บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 140 

  1.9 เงินช่วยพเิศษ  (รหัสบัญชี  111400)  จํานวน 60,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าทาํศพของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ผูมี้สิทธิ

ไดรั้บการช่วยเหลือตามกฎหมาย โดยตั้งไวต้ามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ว 

1093 ลงวนัท่ี                   31 พฤษภาคม 2554   
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 2. บําเหน็จ/บํานาญ (รหัสบัญชี 512000)     รวม 459,920 บาท  แยกเป็น 

  2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

   (รหัสบัญชี 120100)    จํานวน 459,920 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) โดยจ่ายตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2546 ประกอบกับ

หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 0818.5/ว 1766 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2554 โดยให้คาํนวณ    ตั้ง

จ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งน้ีไม่รวมเงินกู ้เงิน

อุดหนุน เงินท่ีมีผูอุ้ทิศไว ้และรายไดจ้ากพนัธบตัร (22,996,000 x 2%) 
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เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ของ 

 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด 

อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 - ประมาณการรายรับ 

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
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  รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายรับ  
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

ก.  รายได้ 4,242,904.46 3,887,000.00 4,022,000.00 

1.  ค่าจาํหน่ายนํ้าจากมาตรวดันํ้า 4,171,400.15 3,800,000.00 3,950,000.00 

2.  ค่าเช่ามาตรวดันํ้า 34,154.40 39,000.00 32,000.00 

3.  ผลประโยชน์ค่าแรง 6,789.15 12,000.00 10,000.00 

4.  ผลประโยชน์จากค่าตรวจ 2,263.05 0.00 0.00 

5.  ผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด 4,500.00 16,000.00 5,000.00 

6.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 23,797.71 20,000.00 25,000.00 

ข.  เงินทีง่บประมาณทัว่ไป 0.00 0.00 0.00 

    ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 4,242,904.46 3,887,000.00 4,022,000.00 

   

  รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

หมวด 
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 

1.   งบกลาง 94,380.00 161,140.00 153,840.00 

2.   งบบุคลากร 621,603.50 1,560,600 1,002,560.00 

3.   งบดาํเนินการ 2,080,164.81 1,713,260.00 2,348,060.00 

4.   งบลงทุน 107,843.00 445,000.00 517,400.00 

5.   งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 

6.   งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 2,903,991.31 3,880,000.00 4,021,860.00 
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รายละเอยีดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การประปา เทศบาลตาํบลบ้านลาด 

อาํเภอบ้านลาด  จงัหวดัเพชรบุรี 

  

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน   ตั้งไว้   4,022,000 บาท   แยกเป็น  

1. หมวดรายได้ 

1.1  ประเภทค่าจาํหน่ายนํ้าจากมาตรวดันํ้า        ตั้งไว ้  3,950,000 บาท 

 โดยประมาณวา่จะจาํหน่ายนํ้ าผา่นมาตรวดันํ้ าให้กบัผูใ้ชน้ํ้ าในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจดัเก็บในปี 2560 

1.2  ประเภทค่าเช่ามาตรวดันํ้ า                   ตั้งไว ้  32,000 บาท  

      ตั้งรับเป็นค่าเช่ามาตรวดันํ้า โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจดัเก็บในปี  2560 

1.3  ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร       ตั้งไว ้  25,000 บาท  

      ตั้งรับเป็นค่าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจดัเก็บในปี 2560 

1.4  ประเภทผลประโยชน์ค่าแรง                 ตั้งไว ้   10,000 บาท 

 ตั้งรับเป็นค่าแรงในการขอต่อท่อนํ้าประปาใหม่ หรือยา้ยมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติ 

จากการจดัเก็บในปี 2560 

1.5  ประเภทผลประโยชน์จากเบด็เตล็ด         ตั้งไว ้   5,000 บาท  

 ตั้งรับเป็นค่าขายแบบ และรายไดอ่ื้นๆท่ีไม่ไดร้ะบุประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจาก

การจดัเก็บในปี  2560 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ (รหัสบัญชี 00300) 

แผนงานการพาณชิย์  (รหัสบัญชี 00330) 

วตัถปุระสงค์ 

- เพื่อช่วยใหป้ระชาชนมีนํ้าสะอาดบริโภคอยา่งเพียงพอ 

ฯลฯ 

งานทีทํ่า 

-   งานผลิตและบริการ 

- งานซ่อมบาํรุง 

- งานการเงินและบญัชี 

ฯลฯ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองการประปา เทศบาลตาํบลบา้นลาด    งบประมาณรวม       3,868,020 บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านเศรษฐกจิ (รหัสบัญชี 00300) 

 

แผนงานการพาณชิย์ (รหัสบัญชี 00330) 
 

งาน งานกจิการประปา รวม 

  ( 00332 )   

งบ     

งบบุคลากร 1,002,560 1,002,560 

     เงินเดือน 1,002,560 1,002,560 

งบดําเนินการ 2,348,060 2,348,060 

     ค่าตอบแทน 30,000 30,000 

     ค่าใชส้อย 738,000 738,000 

     ค่าวสัดุ 671,560 671,560 

     ค่าสาธารณูปโภค 908,500 908,500 

งบลงทุน 517,400 517,400 

     ค่าครุภณัฑ ์ 157,400 157,400 

     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 360,000 360,000 

งบรายจ่ายอืน่      

     รายจ่ายอ่ืน     

งบเงินอุดหนุน     

     เงินอุดหนุน     

รวม 3,868,020 3,868,020 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  

รายจ่ายงบกลาง งานกจิการประปา 

ด้านการดําเนินงานอืน่ (รหัสบัญชี 00400) 

แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี 00410) 

วตัถปุระสงค์ 

- เพื่อใหก้ารบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

- เพื่อใหก้ารประสานงานระหวา่งหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองคก์รอ่ืนใดเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

- เพื่อใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอ่ืนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

- เพื่อใหส้ามารถบริหารงานหรือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉินและจาํเป็น ท่ีเกิดข้ึน เช่น การ

แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ หรือหยุดผลิตนํ้าประปา ตลอดจนการแกปั้ญหาประปาตามนโยบายของคณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ฯลฯ 

ฯลฯ 

งานทีทํ่า 

-   งานตามขอ้ผกูพนัท่ีมีตามกฎหมายหรือผกูพนัไวก้บับุคคลภายนอก 

- งานเร่งด่วน ฉุกเฉิน และจาํเป็นตามนโยบายคณะผูบ้ริหาร และการใชเ้งินสาํรองจ่าย 

ฯลฯ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองการประปา เทศบาลตาํบลบา้นลาด    งบประมาณรวม       153,840 บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตําบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

ด้านการดําเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400) 

 

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) 
 

งาน งานงบกลาง รวม 

  ( 00411 )   

งบ     

งบกลาง 153,840 153,840 

     เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 12,000 12,000 

     รายจ่ายงบกลางอ่ืน 61,400 61,400 

     เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

     ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

80,440 80,440 

รวม 153,840 153,840 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตาํบลบ้านลาด  อาํเภอบ้านลาด  จงัหวดัเพชรบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองประปา 

  
 

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งส้ิน                       4,021,860 บาท แยกเป็น 

แผนงานการพาณชิย์  (รหัสบัญชี 00330)  รวมทั้งส้ิน  3,868,020 บาท  แยกเป็น 

งานกจิการประปา  (รหัสบัญชี 00332)          รวมทั้งส้ิน     3,868,020 บาท  แยกเป็น 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,002,560 บาท  แยกเป็น 

 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)     รวม 1,002,560 บาท แยกเป็น 

 (1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100) จํานวน 509,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปีให้แก่พนกังานเทศบาล จาํนวน 4 อตัรา 

(ผูอ้าํนวยการกองการประปา 1 อตัรา, หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 อตัรา, เจา้พนกังานประปา 1 อตัรา, เจา้พนกังานการเงิน

และบญัชี 1 อตัรา)  

  (2) เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงาน (รหัสบัญชี  220200) จํานวน 24,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว ใหแ้ก่เจา้พนกังานประปา จาํนวน 1 อตัรา 

 (3) เงินประจําตําแหน่ง (รหัสบัญชี  220300)  จํานวน 15,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองการประปา, หวัหนา้ฝ่ายผลิต  

  (4) ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัสบัญชี  220500) จํานวน 214,560 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งและเงินปรับปรุงค่าจา้งประจาํปีใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1 อตัรา 

  (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (รหัสบัญชี  220700)  จํานวน    216,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป จาํนวน 2 อตัรา 

  (6) เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบญัชี 220800) จํานวน    24,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจา้ง

ทัว่ไป จาํนวน 1 อตัรา  
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2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,348,060 บาท แยกเป็น 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน  (รหัสบัญชี 531000) รวม 30,000       บาท แยกเป็น 

  1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (รหัสบัญชี  310300) จํานวน 20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง        

ท่ีตอ้งปฏิบติัราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นคร้ังคราว  

  2. เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน      10,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนกังานเทศบาล และลูกจา้งประจาํ ท่ีมีสิทธิ

เบิกไดต้ามระเบียบฯ 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 738,000       บาท แยกเป็น 

         1. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหัสบัญชี  320100) จํานวน 685,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการให้ผูรั้บจา้งทาํการอย่างใดอยา่งหน่ึงซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  

ดดัแปลง  ต่อเติมครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้างแต่อยา่งใดและอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง   เช่น สําหรับ

จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลและทาํความสะอาดบริเวณการประปา ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาเปล่ียนทราย

กรองนํ้า  ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและการบริการต่าง ๆ ฯลฯ 

         2. รายจ่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  

   (รหัสบัญชี 320300)  จํานวน  13,000 บาท 

        2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

      จํานวน 13,000 บาท 

   เพื่อ จ่าย เป็นค่าใช้ จ่ายในการเ ดินทางไปราชการ เ ช่น ค่ าพาหนะ ค่า เ ช่า ท่ีพัก                  

ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายอ่ืนในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ท่ีได้รับ

คาํสั่งใหเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร   

         3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน   40,000 บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 2.3 หมวดค่าวสัดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 671,560       บาท  แยกเป็น 

         1. วสัดุสํานักงาน (รหัสบัญชี  330100) จํานวน 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายางลวดเยบ็

กระดาษ สมุดบญัชี แฟ้ม โฟม คตัเตอร์ กรรไกร ผา้เทป กระดาษกาว ตลบัชาด และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียว

นอ้งกบัค่าวสัดุสาํนกังาน 
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        2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (รหัสบัญชี  330200)   จํานวน     10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้าหรือวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟโคม

ไฟฟ้า เทปพนัสายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลาํโพง และค่าใช่จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุ

ไฟฟ้าและวทิย ุ

         3. วสัดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี  330600)    จํานวน      90,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ  เช่น หิน  ดิน  ทราย  

ไมก้ระดาน  เล่ือย  สว่าน  ท่อประปา ขอ้ต่อ ขอ้งอ กาวทาท่อ  ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่า

วสัดุก่อสร้าง 

         4. วสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี  330700)   จํานวน      10,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับใชก้บัรถจกัรยานยนต์  หรือเคร่ืองจกัรกล

ต่าง ๆ เช่น  ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุยานพาหนะ      

และขนส่ง 

  5. วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น (รหัสบัญชี  330800)    จํานวน      46,560 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน สําหรับใช้กบัรถจกัรยานยนต์ หรือเคร่ืองจกัรกล 

ต่าง ๆ เช่น นํ้ ามนัเบนซิน นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเคร่ือง และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุเช้ือเพลิง       

และหล่อล่ืน   

         6. วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  

   (รหัสบัญชี  330900)    จํานวน       400,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน เคมีภณัฑ์ นํ้ ายาต่าง ๆ ชุดตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าประปา ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์

         7. วสัดุคอมพวิเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)  จํานวน      15,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าว ัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน                

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

  8. วสัดุอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 331700)  จํานวน      50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือมิเตอร์ประปา ฯลฯ 

 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค  (รหัสบัญชี   534000) รวม                            908,500       บาท  แยกเป็น 

         1. ค่าไฟฟ้า   (รหัสบัญชี  340100) จํานวน 908,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สาํหรับการประปา 

  2. ค่าไปรษณย์ี  (รหัสบัญชี  340400)  จํานวน          500 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณียโ์ทรเลข  ท่ีใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของการ

ประปา เช่น ค่าส่งไปรษณียภณัฑ์ หรือ พสัดุภณัฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ  ค่าบริการโทรเลข  ค่าดวงตรา

ไปรษณียากร ฯลฯ 
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3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000) รวม 517,400 บาท แยกเป็น 

 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  (รหัสบัญชี 541000) รวม 157,400       บาท แยกเป็น  

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  (รหัสบัญชี  410100)                         จํานวน    7,500 บาท 

   1. เก้าอีสํ้านักงาน จํานวน       7,500 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเก้าอ้ีสํานกังาน จาํนวน 3 ตวั ๆ ละ 2,500 บาท  โดยมีคุณ

ลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์ดงัน้ี 

     - เกา้อ้ีบุหนงั ลอ้เล่ือน ปรับระดบัได ้

   * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

2561 - 2564) หนา้ 162 

  2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รหัสบัญชี 410500)      จํานวน                    9,900 บาท 

 1. สว่านโรตาร่ี 3 ระบบ   จํานวน       9,900 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นโรตาร่ี 3 ระบบ  จาํนวน 1 ตวั โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์

ดงัน้ี 

   - ปลอกหุม้สายไฟปรับมุมไดอิ้สระเพื่อป้องกนัสายไฟขาด 

   - ดา้มจบัหลกัและดา้มจบัเสริมเป็นแบบนุ่มช่วยใหจ้บัเคร่ืองมือไดอ้ยา่งมัน่คง  

 - กาํลงัไฟเขา้พิกดั 800 W  

 - แรงกระแทก 0 - 3 J  

 - อตัรากระแทกท่ีความเร็วพิกดั 0 - 4000 คร้ัง/นาที  

 - ความเร็วพิกดั 0 - 900 รอบ/นาที  

 - นํ้าหนกัไม่รวมสายไฟ 2.9 กก.  

 - ความยาว 407 มม.  

 - ความกวา้ง 83 มม.  

 - ความสูง 210 มม.  

 - หวัจบัดอก SDS-plus  

 - เส้นผา่ศูนยก์ลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสวา่นกระแทก) 4 - 26 มม.  

 - ช่วงการใชง้านท่ีใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดสาํหรับคอนกรีต (ดอกสวา่นกระแทก) 8 - 16 มม.  

 - เส้นผา่ศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะปูน (ดอกเจาะควา้น) 68 มม.  

 - เส้นผา่ศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกลา้ 13 มม.  

 - เส้นผา่ศูนยก์ลางสูงสุดของการเจาะไม ้30 มม.   

 * จดัซ้ือตามราคาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 

2564) หนา้ 162 
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  3.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

    (รหัสบัญชี 411800)     จํานวน     140,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบาํรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

 3.2 หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  (รหัสบัญชี 542000) รวม 360,000      บาท แยกเป็น 

              1.  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

   (รหัสบัญชี 420900)                จํานวน        200,000         บาท 

  1.โครงการติดตั้งประตูนํ้ าเพื่อระบายตะกอนในท่อเมนประปา หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 8 ตาํบลบา้นลาด 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวนเงิน 100,000 บาท 

   - โดยทาํการติดตั้งประตูนํ้ า ขนาด 3 น้ิว  จาํนวน 16 จุด  บริเวณหมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 8 ตาํบล                

บา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  (ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นลาด) บรรจุแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 125 

  2.โครงการขยายท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด ตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดั

เพชรบุรี จาํนวนเงิน 100,000 บาท 

   - โดยทาํการฝังท่อเมนประปา PVC Ø 4 น้ิว ยาว 200.00 เมตร บริเวณหมู่ท่ี 1 ตาํบลบา้นลาด 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นลาด) บรรจุแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้ 124 

  2.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

   (รหัสบัญชี 421100)               จํานวน 160,000 บาท                               

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้

งานไดต้ามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนงานงบกลาง… 
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แผนงานงบกลาง  (รหัสบัญชี 00410)  รวมทั้งส้ิน 153,840 บาท  แยกเป็น 

งานงบกลาง  (รหัสบัญชี 00411)  รวมทั้งส้ิน 153,840 บาท  แยกเป็น 

งบกลาง (รหัสบญัชี 510000) รวม 153,840 บาท  แยกเป็น 

 1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)     รวม 73,400 บาท  แยกเป็น 

  1.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (รหัสบัญชี 110300) จํานวน 12,000 บาท 

 สําหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกนัสังคม ของพนกังานจา้งเทศบาลตาํบลบา้นลาด จาํนวน           

2 อตัรา ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 โดยคาํนวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งพร้อม

กบัหกัค่าตอบแทนของพนกังานจา้งส่งเป็นเงินสมทบในอตัราเดียวกนัดว้ย โดยให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือ

สาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2557  

  1.2 รายจ่ายงบกลางอืน่  จํานวน 61,400 บาท 

  1.  เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจาํเป็นท่ีจะต้องจ่ายเงินเพื่อการ

ปฏิบติังานของกิจการประปาซ่ึงมิไดต้ั้งจ่ายไว ้ หรือตั้งจ่ายไวไ้ม่พอจ่าย  หากไม่ดาํเนินการอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางราชการไดห้รือท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงมิไดต้ั้งงบประมาณไว ้ โดยอาํนาจผูบ้ริหาร

เป็นผูอ้นุมติั   จาํนวนเงิน  55,000  บาท   

  2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนกังานผูต้รวจสัมปทาน ประกอบกิจการประปาเพื่อส่งไป

ยงักองพฒันานํ้าสะอาด กรมโยธาธิการ  จาํนวนเงิน  200  บาท   

  3. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีราชพสัดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เน้ือท่ี 1-0-00 ไร่ ตาํบลบา้นลาด 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  จาํนวนเงิน   4,050  บาท   

  4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าท่ีราชพสัดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 

เน้ือท่ี 1-0-00 ไร่   ตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  จาํนวนเงิน  2,050  บาท   

  5. สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการรังวดัท่ีดินราชพสัดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37                       

เน้ือท่ี 1-0-00 ไร่ ตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  จาํนวนเงิน  100  บาท 

 2. บําเหน็จ/บํานาญ (รหัสบัญชี 512000)     รวม 80,440 บาท  แยกเป็น 

  2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

   (รหัสบัญชี 120100)    จํานวน 80,440 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) เป็นเงิน               

78,960 บาท โดยจ่ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน                      

พ.ศ.2546 ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 0818.5/ว 1766 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2554 โดยให้คาํนวณตั้งจ่ายในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ                 

พ.ศ.2561 ทั้งน้ี ไม่รวมเงินกู ้เงินอุดหนุน เงินท่ีมีผูอุ้ทิศไว ้และรายไดจ้ากพนัธบตัร 4,022,000.00x2% 
 



839,700

25,000

80,000

5,046,000

950,400

42,000

500,000

143,000

60,000

459,920

695,520 695,520

120,000 120,000

120,000 120,000

198,720 198,720

1,374,480 1,374,480

1,087,400 306,000 478,000 3,565,800 5,909,200

24,000 128,800 152,800

60,000 28,500 190,500 279,000

403,200 414,360 692,100 1,509,660

หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวม

ค่าชําระดอกเบี�ย 25,000

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

สํารองจ่าย 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 143,000

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)

459,920

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�น

เงินเดือนนายก/รองนายก

เบี�ยยังชีพคนพิการ 950,400

เงินช่วยพิเศษ 60,000

เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�

ปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง

นายก/รองนายก

งบ

เงินเดือนพนักงาน 264,000 208,000

เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าชําระหนี�เงินต้น 839,700งบกลางงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000

เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,046,000

งบบุคลากร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

108,000 108,000 1,076,300 1,400,300

12,000 12,000 156,000 192,000

40,000 90,000

7,000 7,000

40,000 30,000 70,000 140,000

36,000 144,000 180,000

20,000 20,000 40,000 80,000

250,000 1,250,000 30,000 1,010,000 2,833,500

60,000 60,000

150,000 150,000

100,000 100,000

10,000

50,000 50,000

5,000

100,000 100,000

 

12,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000

เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

ค่าเบี�ยประชุม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา

ของเทศบาลตําบลบ้านลาด

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 193,500 100,000

รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรอง

และพิธีการ

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ

ราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื�นๆ

โครงการ 7 วันอันตราย 10,000

โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ�นปีใหม่

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี

5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น

50,000ค่าตอบแทนงบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

100,000 100,000

100,000 100,000

50,000 50,000

100,000 100,000

20,000 20,000

1,000 1,000

50,000 50,000

20,000 20,000

30,000 30,000

15,000 15,000

15,000 15,000

50,000 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�

 พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9

โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ รัชกาลที� 9

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 

เมษายน

โครงการชุมชนคน To Be (To Be 

Number One)

โครงการจัดทําผังเมืองรวมในพื�นที�

เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

โครงการท้องถิ�นสวยด้วยมือเรา

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

โครงการเทศบาลร่วมใจทําความ

สะอาดแม่นํ�าเพชรบุรีในเขตเทศบาล

ตําบลบ้านลาด



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

20,000

100,000 100,000

40,000 40,000

30,000 30,000

10,000

30,000

250,000 250,000

20,000 20,000

50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และตําบลในการจัดทําแผนชุมชน 

และทบทวนแผนพัฒนาสี�ปี

20,000

โครงการป้องกันและบําบัดนํ�าเสียใน

เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

โครงการป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

โครงการฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดู

งาน ของคณะกรรมการชุมชน

เทศบาล และผู้เกี�ยวข้อง

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม บุคลากรเพื�อการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือ

ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาล

ตําบลบ้านลาด

โครงการฝึกอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

50,000



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

30,000 30,000

30,000 30,000

20,000 20,000

150,000 150,000

70,000 70,000

50,000 50,000

30,000

50,000 50,000

30,000

20,000 20,000

221,000

โครงการพัฒนาทําความสะอาดที�

สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์

สิ�งแวดล้อมเนื�องในวันสําคัญต่างๆ

โครงการรณรงค/์สนับสนุนป้องกัน

โรคเอดส์ , โรคไข้หวัดนก  

โรคติดต่อ  และโรคระบาดอื�น  ๆ  

ในเขตพื�นที�ของเทศบาลตําบลบ้าน

โครงการเยาวชนคนบ้านลาด

ปลอดภัยโรคเอดส์

โครงการวันตาลโตนด และของดี

บ้านลาด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

30,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

ของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลบ้านลาด

30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้อง

สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

221,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

5,000

30,000 30,000

30,000

20,000

20,000 20,000

20,000 20,000

150,000 150,000

40,000 40,000

25,000

20,000 30,000 140,000 200,000

100,000 20,000 50,000 70,000 270,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง

ศาสนา

โครงการสํารวจข้อมูลเพื�อจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ�น

 (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ�า)

5,000

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ

ของสมาชิกในครอบครัว

20,000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้าน

30,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและ

ตลาดในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

โครงการอบรมป้องกันการมี

เพศสัมพันธ์และตั�งครรภ์ในวัยเรียน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

โครงการออกหน่วยบริการประชาชน

เคลื�อนที�

25,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเทศบาล

10,000



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

30,000 50,000 160,000 260,000

70,000 80,000

60,000 55,000 135,000

350,000

30,000 30,000

100,000 50,000 45,000 295,000

100,000 200,000 260,000 660,000

250,000 250,000

50,000 50,000

10,000 15,000 20,000 45,000

30,000 40,000

20,000 20,000

50,000 20,000 100,000 180,000

20,000

30,000

20,000 20,000

290,000 290,000

20,000 20,000

20,000 20,000

40,000 40,000

5,000 2,500 10,000 17,500

11,000 11,000

8,500 8,500

10,000วัสดุเครื�องแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุการเกษตร

ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า

วัสดุเครื�องดับเพลิง

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

โต๊ะหมู่บูชา

350,000

วัสดุก่อสร้าง

10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

100,000วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุกีฬา

30,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุสํารวจ

ค่าบริการไปรษณีย์

เก้าอี�สํานักงาน



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

2,650,000 2,650,000

9,000 9,000

19,000 19,000

6,500

4,000 4,000

50,000 30,000 49,000 179,000

50,000

15,800 15,800

100,000

250,000 250,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กดนํ�าร้อน - นํ�าเย็น

ครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000

เครื�องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า

50,000

สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 100,000

ครุภัณฑ์อื�น

เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED ขาว ดํา ชนิด Network 

แบบที� 1 (27 หน้า/นาท)ี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า 

บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี  หมู่ที� 6  

ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  

จังหวัดเพชรบุรี

ค่าที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต              6,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อม

กระเช้าซ่อมไฟฟ้า



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

200,000 200,000

790,000 790,000

500,000 500,000

175,000 175,000

500,000 500,000

317,500 317,500

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

สวนสมเด็จย่า  หมู่ที� 7   ตําบลบ้าน

ลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า 

บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี  หมู่ที� 8  

ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  

จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างป้ายประจําซอยใน

เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด  ตําบล

บ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัด

เพชรบุรี

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ

ริมแม่นํ�าเพชรบุรี  หมู่ที� 4  ตําบล

บ้านลาด  อําเภอ บ้านลาด  จังหวัด

เพชรบุรี

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. 

บริเวณบ้านนายจําลอง  สังข์พุก หมู่ที�

 2  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  

จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย  หมู่ที�

 2  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  

จังหวัดเพชรบุรี



หมวดรายจ่าย แผนงาน

บริหารงาน

ทั�วไป

รวมแผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

ประเภทรายจ่าย

งบ

388,800 388,800

498,600 498,600

880,000 880,000

100,000 200,000 300,000

20,000 20,000

24,000 24,000

100,000 730,000

3,729,600 1,141,000 7,708,900 326,000 2,458,360 11,516,520 37,994,400

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. 

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร  

หมู่ที� 8  ตําบลบ้านลาด  อําเภอ บ้าน

ลาด  จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. 

บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ� แช่มช้อย

 หมู่ที� 3  ตําบลบ้านลาด  อําเภอบ้าน

ลาด  จังหวัดเพชรบุรี

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงไหล่ถนน  ทาง

หลวงแผ่นดิน 3179  ตั�งแต่สี�แยก

บ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ  ตําบล

บ้านลาด  อําเภอบ้านลาด  จังหวัด

630,000

รวม 8,146,020 195,000 1,735,000 1,038,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น ค่าจ้างที�ปรึกษาเพื�อศึกษา วิจัย 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

ซึ�งมิใช่เพื�อการจัดหาหรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ที�ดิน และ/หรือสิ�งก่อสร้าง
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