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ส่ วนที่ 1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ของ
เทศบาลตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี

1

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่ านประธานสภาเทศบาล และท่ านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้ านลาด
บัดนี้ ถึ งเวลาที่นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านลาดจะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านลาดอีกครั้งหนึ่ ง ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี ตาํ บลบ้านลาด จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการณคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทศบาลตําบลบ้านลาด มีสถานะการเงิน
ดังนี้
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น
38,222,583.04 บาท
- เงินสะสม
33,565,315.23 บาท
- ทุนสํารองเงินสะสม
16,104,599.85 บาท
- เงินกูค้ งค้าง
2,209,421.18 บาท
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้ น รวม 30,038,676.95 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร
1,267,735.55 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
332,406.90 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
507,977.10 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
310,400.00 บาท
- หมวดภาษีจดั สรร
19,963,505.40 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
7,656,652.00 บาท
(2) รายจ่ายจริ ง รวม 21,463,596.81 บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง
2,025,428.20 บาท
- งบบุคลากร
9,906,465.00 บาท
- งบดําเนินการ
5,856,946.61 บาท
- งบลงทุน
2,983,757.00 บาท
- งบรายจ่ายอื่น
20,000.00 บาท
- งบเงินอุดหนุ น
671,000.00 บาท
(3) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่
6,564,900 บาท
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ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เทศบาลตําบลบ้านลาด มีสถานะการเงิน
ดังนี้

(1) ประมาณการรายรับ
38,987,000.00
(2) รายรับจริ ง (หกเดือนแรก) รวม 20,039,738.17 บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร
1,127,461.43
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
162,070.80
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
89,096.02
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5,800.00
- หมวดภาษีจดั สรร
8,446,958.92
- หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
10,208,351.00
คิดเป็ นร้อยละ 51.40 ของประมาณการที่ต้ งั รับไว้
(3) ประมาณการรายจ่าย
38,977,740.00
(4) รายจ่ายจริ ง (หกเดือนแรก) รวม 13,403,193.66 บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง
3,600,606.68
- งบบุคลากร
4,905,615.00
- งบดําเนินการ
2,497,041.98
- งบลงทุน
2,097,290.00
- งบรายจ่ายอื่น
0.00
- งบเงินอุดหนุ น
302,640.00
คิดเป็ นร้อยละ 34.39 ของประมาณการที่ต้งั จ่ายไว้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 งบเฉพาะการ
(1) การประปา
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การประปา มีสถานะการเงิน ดังนี้
- รายรับจริ ง
4,242,904.46 บาท
- รายจ่ายจริ ง
2,903,991.31 บาท
- กําไรสุ ทธิ
1,338,913.15 บาท
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
5,800,894.79 บาท
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 การประปา มีสถานะการเงิน ดังนี้
- ประมาณการรายรับ
3,887,000.00 บาท
- รายรับจริ ง (หกเดือนแรก)
1,972,367.14 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.74 ของประมาณการที่ต้งั รับไว้
- ประมาณการรายจ่าย
3,880,000.00 บาท
- รายจ่ายจริ ง (หกเดือนแรก)
1,468,732.15 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 37.85 ของประมาณการที่ต้งั จ่ายไว้
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2. การบริ หารงบประมาณในปี ที่ผ่านมาและปี ปัจจุบัน
2.1 งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
(1) ด้ านรายรับ
รายรับ
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรร ให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร

รวม

รายรับจริ ง
ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
2,691,816.64 2,045,500.00 2,045,500.00
1,267,735,55 1,328,000.00 1,278,000.00
332,406.90
368,000.00
368,000.00
507,977.10
460,000.00
470,000.00
310,400.00
110,000.00
110,000.00
2,418,519.55 2,266,000.00 2,226,000.00

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
รายได้ ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
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
รวมรายรับทั้งสิ้น 30,038,676.95 38,987,000.00 37,996,000.00
(2) ด้ านรายจ่ าย
รายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ
1. งบกลาง
2. งบบุคลากร
3. งบดําเนินงาน
4. งบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
6. งบเงินอุดหนุ น

รายจ่ ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

2,025,428.20 8,064,400.00 8,146,020.00
9,906,465.00 12,379,540.00 11,951,680.00
5,856,946.61 9,964,700.00 9,252,500.00
2,983,757.00 7,799,100.00 7,870,200.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
671,000.00
750,000.00
754,000.00
รวมจ่ ายจากงบประมาณ 21,463,596.81 38,977,740.00 37,994,400.00
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2.2 งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
(1) ด้ านรายรับ การประปา
รายรับ

รับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ก. รายได้

4,242,904.46

3,887,000.00

4,022,000.00

1. ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า

4,171,400.15

3,800,000.00

3,950,000.00

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. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

23,797.71

20,000.00

25,000.00

ข. เงินทีง่ บประมาณทัว่ ไป

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,242,904.46

3,887,000.00

4,022,000.00

2. ค่าเช่ามาตรวัดนํ้า

ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
รวมทั้งสิ้ น
(2) ด้ านรายจ่ าย การประปา
หมวด
1. งบกลาง

จ่ ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

94,380.00

161,140.00

153,840.00

2. งบบุคลากร

621,603.50

1,560,600

1,002,560.00

3. งบดําเนินการ

2,080,164.81

1,713,260.00

2,348,060.00

107,843.00

445,000.00

517,400.00

5. งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

6. งบเงินอุดหนุ น

0.00

0.00

0.00

2,903,991.31

3,880,000.00

4,021,860.00

4. งบลงทุน

รวมทั้งสิ้ น

6
3. ภาระผูกพันในการก่ อหนีผ้ ูกพันงบประมาณรายจ่ ายประจําปี แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
3.1 ค่ าชํ าระหนีเ้ งินกู้
(1) เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินกู้ กสท. เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 7,499,000 บาท
ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ผ่อนชําระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง
เงินต้น 7,389,000 บาท ดอกเบี้ย 1,256,539.23 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ 2552 ชําระเงินต้น 645,778.19 บาท
งวดที่ 1
ชําระดอกเบี้ย 218,775.74 บาท
งวดที่ 2 ปี งบประมาณ 2553 ชําระเงินต้น 664,862.11 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 199,691.82 บาท
งวดที่ 3 ปี งบประมาณ 2554 ชําระเงินต้น 684,518.54 บาท
งวดที่ 1
ชําระดอกเบี้ย 180,035.39 บาท
งวดที่ 4 ปี งบประมาณ 2555 ชําระเงินต้น 704,764.66 บาท
งวดที่ 1
ชําระดอกเบี้ย 159,789.26 บาท
งวดที่ 5 ปี งบประมาณ 2556 ชําระเงินต้น 725,618.18 บาท
งวดที่ 1
ชําระดอกเบี้ย 138,935.74 บาท
งวดที่ 6 ปี งบประมาณ 2557 ชําระเงินต้น 747,097.30 บาท
งวดที่ 1
ชําระดอกเบี้ย 117,456.62 บาท
งวดที่ 7 ปี งบประมาณ 2558 ชําระเงินต้น 769,220.79 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 95,333.13 บาท
งวดที่ 8 ปี งบประมาณ 2559 ชําระเงินต้น 792,007.99 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 72,545,93 บาท
งวดที่ 9 ปี งบประมาณ 2560 ชําระเงินต้น 815,478.80 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 49,075.12 บาท
งวดที่ 10 ปี งบประมาณ 2561 ชําระเงินต้น 839,653.44 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 24,900.48 บาท
งวดที่ 7 ปี งบประมาณ 2558 ชําระเงินต้น 769,220.79 บาท
งวดที่ 1 ปี งบประมาณ
ชําระดอกเบี้ย 95,333.13 บาท
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4. รายละเอียดรายจ่ ายบางรายการทีจ่ ําเป็ นต้ องใช้ ในการบริหารกิจการขององค์ กรในปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารบุคลากร (ทีต่ ้ งั จ่ ายจากรายได้ ไม่ รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
1. เงินเดือน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
6,137,600.00 บาท
2. ค่าจ้างประจํา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
1,740,820.00 บาท
3. ค่าจ้างชัว่ คราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
1,616,300.00 บาท
4. เงินประจําตําแหน่งต่าง ๆ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
294,000.00 บาท
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
176,800.00 บาท
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
0.00 บาท
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
216,000.00 บาท
8. ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
180,000.00 บาท
9. ค่าการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
90,000.00 บาท
10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
92,000.00 บาท
11. เงินช่วยพิเศษ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
60,000.00 บาท
12. เงินสมทบกองทุน กบท.
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้ น
540,360.00 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
11,143,880.00
หมายเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 26.69 ของรายจ่ายที่ต้ งั จ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท
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ส่ วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
เทศบาลตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
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ของเทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หลักการ
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้ น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้ านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม

42,016,260 บาท

ยอดรวม

12,554,520 บาท
11,516,520 บาท
1,038,000 บาท

ข. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุ ข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม

13,564,260
1,735,000
2,458,360
326,000
7,708,900
195,000
1,141,000

ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการพาณิ ชย์

ยอดรวม

7,751,460 บาท
3,729,600 บาท
4,021,860 บาท

ง. ด้ านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

8,146,020 บาท
8,146,020 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนิ นงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จึงเสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ของเทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลบ้านลาดและผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพชรบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. เทศบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น
ข้อ 3. 42,016,260 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอุดหนุน
ข้อ 4. ทัว่ ไป เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 37,994,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
แผนงาน
ยอดรวม
ด้ านบริหารทัว่ ไป
12,554,520
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ

11,516,520
1,038,000
13,564,260
1,735,000
2,458,360
326,000
7,708,900
195,000
1,141,000
3,729,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้ านการดําเนินงานอื่น

3,729,600
8,146,020

งบกลาง

8,146,020
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้ น

37,994,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 4,021,860 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
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รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00100)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00110)
วัตถุประสงค์
-

เพื่อให้การบริ หารงานบุคคลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้การบริ หารงานคลังการเงินและการบัญชีเป็ นไปด้วยความถูกต้อง
เพื่อให้การดําเนิ นงานในการบริ หารกิจการทัว่ ไปของเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้การดําเนิ นการเลือกตั้งและกิจการสภาเทศบาลเป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายที่วางไว้
เพื่อให้การบริ หารงานด้านทะเบียนราษฎรเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสามารถให้บริ การประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้มีการตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบ และถูกต้อง
งานที่ทาํ
-

งานธุ รการทัว่ ไป
งานบริ หารบุคคล
งานบริ หารงานคลัง
งานด้านสภาเทศบาล
งานเลือกตั้ง
งานจัดทําเทศบัญญัติ และงานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์
งานรับรอง และพิธีการ
งานด้านการทะเบียนราษฎร
งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

8,865,520 บาท
2,651,000 บาท

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริหารทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00100)

13
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00110)
งาน งานบริหารทั่วไป

( 00111 )
สํานักปลัดฯ

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ
( 00112 )
สํานักปลัดฯ

6,570,220
2,508,720
4,061,500
2,206,000
201,000
1,240,000
415,000
350,000
69,300

งานบริหารงาน
คลัง
( 00113 )
กองคลัง
0

69,300

1,748,000
1,748,000
865,000
100,000
520,000
225,000
20,000
38,000

8,318,220
2,508,720
5,809,500
3,071,000
301,000
1,760,000
640,000
370,000
107,300

38,000

107,300

20,000
20,000

8,845,520

20,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รวม

20,000
20,000

2,651,000

11,516,520
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รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
คุม้ ครองประโยชน์ในชี วติ และทรัพย์สินของประชาชนได้
งานที่ทาํ
- งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
- งานให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

1,038,000 บาท

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริหารทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00100)
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน
( 00121 )
สํานักปลัดฯ
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

( 00123 )
สํานักปลัดฯ

328,000

328,000

328,000
370,000
50,000
100,000
220,000

100,000
40,000

328,000
510,000
50,000
200,000
260,000

150,000

50,000

200,000

150,000

50,000

200,000

848,000

190,000

1,038,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

140,000
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รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)
วัตถุประสงค์
- เพื่อดําเนินการด้านบริ หารการศึกษาของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่อง
- เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทาํ
- งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3-5 ขวบ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

1,735,000 บาท

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
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แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่

งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับ
การศึกษา
( 00211 )
สํานักปลัดฯ

603,500
193,500
410,000

งานระดับก่ อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

( 00212 )
สํานักปลัดฯ
264,000

264,000

264,000
231,000

264,000
834,500
0
424,500
410,000

231,000

6,500
6,500

6,500
6,500

รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

630,000

630,000

เงินอุดหนุ น

630,000

630,000

รวม

1,240,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

495,000

1,735,000
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รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสาธารณสุ ข (รหัสบัญชี 00220)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขของเทศบาล ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ สร้างความปลอดภัยในชีวติ ของประชาชน
ตลอดจนการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
- เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านสุ ขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม การแก้ไขเหตุราํ คาญและมลภาวะ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทาํ
- งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยประชาชน
- งานรักษาความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
- งานควบคุมป้ องกันโรคติดต่อ
- งานควบคุมด้านสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณ

2,458,360 บาท

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
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แผนงานสาธารณสุ ข (รหัสบัญชี 00220)
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับสาธารณสุ ข

งานบริการ
สาธารณสุ ขและ
งานสาธารณสุ ข
อืน่

( 00221 )

( 00223 )

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

รวม

1,064,860

1,064,860

1,064,860
1,221,000
86,000
460,000
675,000

1,064,860
1,361,000
86,000
600,000
675,000

140,000
140,000

32,500

32,500

ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น

32,500

32,500

รวม

2,318,360

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

140,000

2,458,360
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รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป เกี่ยวกับการให้สวัสดิการสังคมแก่
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติให้บรรเทาความเดือดร้อน
- เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เช่นคนพิการ คนชรา คนยากจน หรื อผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ให้สามารถดํารง
ชีพอยูไ่ ด้ในสังคม
งานที่ทาํ
- งานประสานงานและร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําบริ การขั้นพื้นฐานไปบริ การแก่ชุมชน
- งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
- งานให้การสงเคราะห์แก่ผปู ้ ระสบสาธารณภัย
- งานให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

326,000 บาท

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
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แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)
งาน งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับ
สั งคมสงเคราะห์
( 00231 )
งบ
งบบุคลากร

รวม

สํานักปลัดฯ

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

306,000

306,000

306,000
20,000

306,000
20,000

20,000

20,000

326,000

326,000

เงินอุดหนุ น
รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

22

รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป งานเคหะชุมชนตลอดจนการดําเนิ นงานด้าน
สาธารณูปโภคเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้การดําเนิ นงานจัดการสวนสาธารณะเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ของประชาชนได้
- เพื่อบริ การด้านการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้ าสาธารณะอย่างทัว่ ถึง
งานที่ทาํ
- งานสวนสาธารณะ
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณ
งบประมาณ

6,978,900 บาท
1,460,000 บาท
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานเคหะและชุ มชน (รหัสบัญชี 00240)
งาน งานบริหาร

งานสวน
สาธารณะ

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกูล

งานบําบัดนํ้า
เสี ย

( 00241 )

( 00242 )

( 00243 )

( 00244 )

( 00245 )

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

200,000

350,000

250,000

700,000

30,000 1,530,000

100,000
100,000

350,000

200,000
50,000

700,000

30,000 1,380,000
150,000

50,000

6,109,900

19,000

6,178,900

50,000

2,650,000
3,459,900

19,000

2,719,000
3,459,900

250,000 6,459,900

269,000

ทั่วไป
เกีย่ วกับ
เคหะและ
ชุ มชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

รวม

งานไฟฟ้ า
ถนน

700,000

30,000 7,708,900
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน
- เพื่อส่ งเสริ มอาชีพ
- เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน
- เพื่อเสริ มสร้างและให้ความรู ้ความเข้าใจทางด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ประชาชน
- เพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
- เพื่อดําเนินการด้านการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
งานที่ทาํ
- งานรณรงค์แก้ไขปั ญหายาเสพติด
- งานรณรงค์แก้ไขปั ญหาโรคเอดส์
- งานฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริ มอาชีพ
- งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนตนเอง
- งานพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสุ ขาภิบาล
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

195,000 บาท
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน (รหัสบัญชี 00250)
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับ
สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุ มชน
( 00251 )
สํานักปลัดฯ
งบ

งานส่ งเสริมและ
สนับสนุนความเข้ มแข็ง
ชุ มชน

รวม

( 00252 )
สํานักปลัดฯ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่

0

195,000

195,000

195,000

195,000

195,000

195,000

รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของประชาชน
- เพื่อส่ งเสริ มการศาสนา
- เพื่ออนุรักษ์วฒั นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ทอ้ งถิ่นและส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งานที่ทาํ
- งานให้บริ การด้านการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
- งานประสานความร่ วมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของชุมชน
- งานอนุ รักษ์ประเพณี ทอ้ งถิ่นและวันสําคัญต่าง ๆ
- งานวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
- งานสร้างจิตสํานึกหรื อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรม วิถีชีวติ
ประเพณี ทอ้ งถิ่น แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

1,141,000 บาท
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม (รหัสบัญชี 00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)
งาน งานกีฬาและนันทนาการ
( 00262 )
สํานักปลัดฯ

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น
( 00263 )
สํานักปลัดฯ

รวม

220,000

821,000

1,041,000

200,000
20,000

821,000

1,021,000
20,000

100,000
100,000

100,000
100,000

921,000

1,141,000

ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

220,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310)
วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานมีความต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้การควบคุม การตรวจสอบการก่อสร้างต่าง ๆ ได้ดาํ เนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคล้องกับผังเมืองของท้องถิ่น
- เพื่อให้การดําเนิ นการด้านการบํารุ งรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ดําเนิน
ไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทาํ
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- งานด้านควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมการซ่อมบํารุ งรักษา
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง

งบประมาณ

3,729,600 บาท

29
รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00310)
งาน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
( 00311 )
กองช่าง

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

งานก่ อสร้ างโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน
( 00312 )
กองช่าง

รวม

1,670,600

1,670,600

1,670,600
590,000
60,000
220,000
310,000

1,670,600
690,000
60,000
320,000
310,000

100,000

1,340,000

1,345,000

1,340,000

5,000
1,340,000

รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

24,000

24,000

เงินอุดหนุ น

24,000

24,000

1,464,000

3,729,600

ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่

รวม

5,000

100,000

5,000

2,265,600
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดําเนินงานอืน่ (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดําเนิ นการต่าง ๆ ตามที่มีขอ้ ผูกพันไว้กบั หน่วยงานอื่น สามารถดําเนิ นไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้การประสานการดําเนิ นงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอื่นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อให้การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในกรณี เร่ งด่วนต่าง ๆ ของเทศบาลสามารถดําเนินการได้ ทันท่วงที
อันจะช่วยให้ผอ่ นคลายปั ญหาหรื อการแก้ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู ้
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
- เพื่อเป็ นสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรขององค์กรที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบได้
งานที่ทาํ
- ชําระหนี้เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย กรณี เทศบาลกูเ้ งินเพื่อดําเนิ นการด้านต่าง ๆ
- งานบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นให้เป็ นไปตามระเบียบหนังสื อสัง่ การ
- งานบริ หารงานเกี่ยวกับงานที่ไม่ได้คาดหมายหรื อคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทให้แก่บุคลากรทั้งฝ่ ายการเมือง
และฝ่ ายประจํา
- จ่ายเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

8,146,020 บาท
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านการดําเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

งบ
งบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น
ค่าชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เงินสํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (กบท.)

งาน

งานงบกลาง
( 00411 )
สํานักปลัดฯ

8,146,020
839,700
25,000
80,000
5,046,000
950,400
42,000
500,000
143,000
60,000
459,920

เงินค่ารักษาพยาบาล (บํานาญ)
รวม

รวม

8,146,020
839,700
25,000
80,000
5,046,000
950,400
42,000
500,000
143,000
60,000
459,920
0

8,146,020

8,146,020
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ส่ วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
เทศบาลตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- ประมาณการรายรับ
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายรับ

ยอดรวม

37,996,000 บาท

แยกเป็ น

ก. รายได้ จัดเก็บเอง (410000)
รวมทั้งสิ้ น
2,226,000 บาท แยกเป็ น
1. หมวดภาษีอากร (411000)
รวม
1,278,000 บาท แยกเป็ น
1.1 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (411001)
จํานวน 1,050,000 บาท
ตํ่ากว่า ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
1.2 ภาษีบาํ รุ งท้องที่ (411002)
จํานวน
25,000 บาท
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
1.3 ภาษีป้าย (411003)
จํานวน 200,000 บาท
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
1.4 อากรการฆ่าสัตว์ (411004)
จํานวน
3,000 บาท
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
2. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต (412000)
รวม
368,000 บาท แยกเป็ น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจําหน่ายเนื้อสัตว์
(412101)
จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุ ญาตการขายสุ รา (412103)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

1,500 บาท

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุ ญาตการพนัน (412104)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณตามที่ได้รับจัดสรรในปี 2560

จํานวน

1,000 บาท

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

5,000 บาท

2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
2.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสื อรับรองการแจ้ง
สถานที่จาํ หน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร (412109)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณตามที่ได้รับจัดสรรในปี 2560

จํานวน 200,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุ สานและฌาปนสถาน (412110)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

1,000 บาท

2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (412112)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

1,500 บาท

2.9 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิ ชย์ (412128)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

2,000 บาท

2.10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (412199)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

1,000 บาท

2.11 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

30,000 บาท

2.12 ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

5,000 บาท

2.13 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
(412301)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

5,000 บาท

2.14 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ
ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (412303)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

70,000 บาท

2.15 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหาร หรื อสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรื อพื้นที่ใดซึ่ งมีพ้นื ที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

10,000 บาท

2.16 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ (412305) จํานวน
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

5,000 บาท

2.17 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

8,000 บาท

2.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

500 บาท

2.19 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยง(412308) จํานวน 10,000 บาท
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560
2.20 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากการจัดเก็บในปี 2560

จํานวน

500 บาท
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3. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน (413000)
รวม
3.1 ค่าเช่าที่ดิน (413001)
สู งกว่าปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

470,000 บาท แยกเป็ น
จํานวน 170,000 บาท
จํานวน 300,000 บาท

4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด (415000)
รวม
4.1 ค่าขายแบบแปลน (415004)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 25602560
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560
ข. รายได้ ที่รัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรร
ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (420000) รวมทั้งสิ้ น
1. หมวดภาษีจัดสรร (421000)
รวม

110,000 บาท แยกเป็ น
จํานวน 100,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท

20,770,000 บาท
20,770,000 บาท

แยกเป็ น
แยกเป็ น

1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (421001)
สู งกว่า ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

700,000 บาท

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ (421002)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน 15,000,000 บาท

1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)
ตํ่ากว่า ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

1,600,000 บาท

1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

300,000 บาท

1.5 ภาษีสุรา (421006)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

800,000 บาท

1.6 ภาษีสรรพสามิต (421007)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

1,500,000 บาท

1.7 ภาษีค่าภาคหลวงแร่ (421012)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

30,000 บาท

1.8 ค่าภาคหลวงปิ โตเลียม (421013)
เท่ากับปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

40,000 บาท
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1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)
เท่ากับ ปี ที่แล้ว โดยคํานวณจากที่ได้รับในปี 2560

จํานวน

800,000 บาท

ค. เงินช่ วยเหลือ
รวมทั้งสิ้ น 15,000,000 บาท แยกเป็ น
1. หมวดเงินอุดหนุน (2000)
รวม 15,000,000 บาท แยกเป็ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
จํานวน 15,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทัว่ ไปที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2560
และแนวโน้มจากแผนการกระจายอํานาจ
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
จํานวน 10,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปสําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
จํานวน 4,889,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2559
1.3 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปสําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
จํานวน
768,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2559
1.4 เงินอุดหนุ นทัว่ ไปสําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
จํานวน
30,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2559
1.5 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป สําหรับเงินเดือนครู ค.ศ.1
จํานวน
264,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ 2559
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 37,994,400 บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็ น
11,516,520 บาท แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (รหัสบัญชี 00110) รวมทั้งสิ้น

งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)
รวมทั้งสิ้ น
8,845,520 บาท แยกเป็ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
6,570,220 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม
2,508,720 บาท แยกเป็ น
(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 อั ต ร า ( อั ต ร า ล ะ 2 7 , 6 0 0 บ า ท )
และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 15,180 บาท)
(2) เงินค่ าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก จํานวน
120,000 บาท
(รหัสบัญชี 210200)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 1 อัตรา (อัตราละ 4,000 บาท)
และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 3,000 บาท)
(3) เงินค่ าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
120,000 บาท
(รหัสบัญชี 210300)
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของนายกเทศมนตรี 1 อัต รา (อัต ราละ 4,000 บาท)
และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา (อัตราละ 3,000 บาท) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ และอัตราที่กาํ หนดตามบัญชี
แนบท้ายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภา
เทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุ มกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554
(4) เงินเดือน/ค่ าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(รหัสบัญชี 210400)
จํานวน
198,720 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนรายเดื อ นของเลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี จํ า นวน 1 คน
(อัตราละ 9,660 บาท) เพื่ อจ่ ายเป็ นค่า ตอบแทนรายเดื อนของที่ป รึ กษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
(อัตราละ 6,900 บาท) โดยถื อปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ นเดื อน เงิ นค่าตอบแทน
และประโยชน์ ต อบแทนอย่า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
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(5) เงินค่ าตอบแทนสมาชิ กสภา องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 210600)
จํานวน
1,374,480 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนรายเดื อ นของประธานสภาเทศบาล จํา นวน 1 คน (อัต ราละ
15,180 บาท) ค่ า ตอบแทน รายเดื อ นของรองประธานสภา จํา นวน 1 คน (อัต ราละ 12,420 บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล โดยถือปฏิบตั ิตามจํานวน 9 คน (อัตราละ 9,660 บาท) โดย
ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภา
เทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุ มกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2558
1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
4,061,500 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
2,365,400 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ ปรุ งเงิ น เดื อ นประจํ า ปี ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
จํานวน 8 อัตรา (ปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
1 อัตรา, เจ้าพนักงานธุ รการ 1 อัตรา, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา, นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา,
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตรา, นิติกร 1 อัตรา)
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน
128,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่นกั จัดการงานทะเบียนและบัตร
จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ให้แก่เจ้าพนักงานธุ รการ จํานวน 1 อัตรา
(3) เงินประจําตําแหน่ ง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน
144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป
(4) ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (รหัสบัญชี 220500)
จํานวน
472,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างและเงินปรับปรุ งค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา
(5) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน
831,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทัว่ ไป จํานวน 4 อัตรา ที่ปฏิบตั ิงานในสํานักปลัดเทศบาล
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(6) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นเพิ่มการครองชี พชัว่ คราวและจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน 4 อัตรา ที่ปฏิบตั ิงานในสํานักปลัดเทศบาล
2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
2,206,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม
201,000 บาท แยกเป็ น
1. ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนข้า ราชการอื่ น ที่ ม าช่ ว ยปฏิ บ ัติ ร าชการ ในกิ จ การของเทศบาล
เช่น คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั คณะกรรมการสอบคัดเลื อกประชุ มพิจารณาต่าง ๆ ในกิ จการของ
เทศบาลฯ จํานวน 10,000 บาท
2. ค่ าเบีย้ ประชุ ม (รหัสบัญชี 310200)
จํานวน
7,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็ นค่าเบี้ ยประชุ ม ในการประชุ ม สภาท้องถิ่ นของคณะกรรมการของสภาเทศบาล
ตํ า บลบ้ า นลาด โดยอาศั ย หลั ก เกณฑ์ และอั ต ราที่ ก ํ า หนดตามบั ญ ชี แนบท้ า ยของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น ค่ า ตอบแทน และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก
สภาเทศบาล ที่ดาํ รงตําแหน่งรองประธานสภา สมาชิ กสภาเทศบาล เลขานุ การนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
3. ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
จํานวน
40,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บ ตั ิง านนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลู กจ้า ง
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการเป็ นกรณี เร่ งด่วนนอกเวลาราชการเป็ นครั้งคราว
4. ค่ าเช่ าบ้ าน (รหัสบัญชี 310400)
จํานวน
114,000
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ

บาท

5. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ น ายกเทศมนตรี พนั ก งานเทศบาล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
1,240,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ ดังนี้
1. ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปกหนังสื อ
2. ค่าซักฟอก
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3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ)
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
5. ค่าบริ การรับใช้รวมถึงค่าบริ การการเชื่ อมต่อและเช่าเลขหมาย อินเตอร์ เน็ต
6. ค่าจ้างเหมาบริ การ ให้ผรู้ ับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุ ภณั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง
เช่น การจัดตั้งเว็บไซด์ขององค์กร ปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ตโดยการติดตั้ง
อินเตอร์ เน็ต Hi-speed ระบบไร้สาย การจัดทํารู ปพระบรมสาทิสลักษณ์
ป้ ายเฉลิมพระเกียรติ งาน/กิจกรรมของเทศบาลฯ ฯลฯ
7. ค่าวารสาร
8. ค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของทางราชการ เช่นรถยนต์ส่วนกลาง,รถนํ้า
9. ค่าจัดทําหนังสื อกิจการประจําปี เทศบาลรวมถึงหนังสื อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั เด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
2. รายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
(รหัสบัญชี 320200)
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรอง 2 ลักษณะดังนี้
1. ค่ า รั บ รองในการต้อ นรั บ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลโดยจ่ า ยเป็ น ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งดื่ ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่ ง จําเป็ นต้องจ่า ยที่ เกี่ ย วกับ การรั บ รองเพื่ อเป็ นค่ารั บ รองในการต้อนรั บบุ ค คล หรื อคณะบุ ค คลที่ ไ ป
นิ เทศงาน ตรวจงานหรื อเยี่ยมชม หรื อทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งร่ วมต้อนรับบุ คคลหรื อ
คณะบุคคลให้ต้ งั จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริ งของปี ที่ล่วงมา (ปี งบประมาณ พ.ศ.2559) โดยไม่
รวมเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เงิ น กู้ เงิ น จ่ า ยขาดเงิ น สะสม และเงิ น ที่ มี ผู ้ อุ ทิ ศ ให้ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. ค่า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาท้องถิ่ น หรื อ คณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการ
ที่ ไ ด้รับ แต่ งตั้ง ตามกฎหมาย หรื อตามระเบี ย บ หรื อหนัง สื อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทยหรื อการ
ประชุ มระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิ จหรื อเอกชน ค่าเลี้ยง รับรอง หมายถึ ง ค่าอาหาร เครื่ องดื่ มต่าง ๆ เครื่ องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าบริ การโดยตั้งจ่ายค่ารับรองไว้ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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3. รายจ่ ายที่เกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
540,000 บาท
3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเลือกตั้ง
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิ กสภาเทศบาล เนื่ องจากครบ
วาระในปี พ.ศ.2558 เช่ น ค่ า วัส ดุ อุ ปกรณ์ ในการเลื อกตั้ง ค่ า ตอบแทนเจ้า หน้า ที่ ผูด้ าํ เนิ นงานการเลื อกตั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และ กกต.ท้องถิ่น ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ค่าอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยการเลือกตั้ง ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 144
3.2 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
340,000 บาท
1. โครงการส่ งเสริมกิจกรรมปกป้ องสถาบันสํ าคัญของชาติ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มกิ จกรรมปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นสถาบันของชาติ อนั เป็ นศูนย์รวมแห่ งความเป็ นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็ นค่าพิธีการ,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่ จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 2564) หน้า 126
2. โครงการส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้ างความปรองดองและสมานฉันท์
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การสร้ า งความปรองดอง
และสมานฉันท์ ในการสร้ างความรั กความสามัคคี สร้ างทัศนคติ และจิ ตสํานึ กที่ ดี งามในการอยู่ร่ วมกันอย่าง
สมานฉั นท์ โดยเน้ นการมี ส่ วนร่ วมขอบประชาชนในชุ มชน ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด
ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็ นค่าพิธีการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้อง
โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 126
3. โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเพือ่ การปฏิบัตงิ าน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล โดยจ่ายเป็ นค่าของรางวัล ค่าตอบแทน เครื่ องดื่ม ค่าเช่าที่พกั ค่าวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 144
4. โครงการฝึ กอบรม สั มมนาและ/หรือศึกษาดูงานของคณะผู้ บริ หาร สมาชิ กสภา พนั กงาน
เทศบาล ลูกจ้ างประจํา พนักงานจ้ างเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม สัมมนาและ/หรื อศึ กษาดูงานของคณะผูบ้ ริ หาร
เทศบาล สมาชิ กสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านลาด เพื่อฟื้ นฟู และทบทวน
ความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงาน หรื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน และความเจริ ญก้าวหน้าใน
หน้าที่ การงาน และเพื่ อความสมัครสมานสามัคคี ใ นหน่ วยงาน โดยจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนวิทยากร ค่ าอาหาร
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เครื่ องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และด้านอื่น ๆ ของคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลู กจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผูเ้ กี่ ยวข้อง โดยตั้งตามหลักเกณฑ์ของหนังสื อ ที่ มท 0808.2/
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 145
3.3 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เช่ น ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พ ัก
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดิ นทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี สมาชิ ก สภา
เทศบาล ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และ อปพร.
ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวนเงิน 70,000 บาท
2. เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ของขวัญ ของรางวัล เงิ น รางวัล ค่ า พวงมาลั ย ช่ อ ดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และอื่น ฯลฯ จํานวนเงิน 10,000 บาท
3. เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ า ชดใช้ค วามเสี ย หายหรื อค่าสิ นไหมทดแทน กรณี เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ จาก
เทศบาล ซึ่ งตั้งจากตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2527
จํานวนเงิน 20,000 บาท
4. ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
415,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร
สําหรับสํานักงานเทศบาลและชุมชน 8 ชุมชนฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
2. วัสดุงานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุที่มีลกั ษณะการใช้งานในบ้าน หรื อในครัว เช่ น จาน ชาม ถ้วย แก้ว
ช้อน สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาถูพ้ืน นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อเครื่ องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ ทั้งยาง
นอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
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4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน
200,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า จัดซื้ อนํ้า มันเชื้ อเพลิ ง นํ้า มัน หล่ อลื่ น นํ้า กลั่น และอื่ น ๆ ที่ จาํ เป็ นต้องใช้
สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรกลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้ อเพลิง
และหล่อลื่น
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานหรื อกิจกรรมของ
เทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม สี พู่กนั ฟิ ล์ม แถบบันทึกเสี ยงหรื อภาพ รวมถึ งการอัดขยาย
ภาพสี หรื อขาวดํา และภาพถ่ ายดาวเที ย ม ฯลฯ และค่าใช้จ่า ยอื่ นที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ ค่าวัสดุ โฆษณา
และเผยแพร่
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่ น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม
350,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)
จํานวน
290,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็ นค่า กระแสไฟฟ้ า สําหรับ อาคารสํานัก งานเทศบาล โรงจอดรถ จุดติ ดตั้ง เสี ยงตาม
สายในเขตเทศบาลฯ เป็ นต้น
2. ค่ าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดของสํานักปลัดเทศบาล
3. ค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต และค่าสื่ อสารอื่น ๆ
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
69,300 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
69,300 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (รหัสบัญชี 410100 )
จํานวน
29,500 บาท
1.1.1 ตู้เหล็ก
จํานวน
11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า จัดซื้ อตูเ้ หล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู ้ ๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- มีมือจัดชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
* จัดซื้ อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 158
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1.1.2 เก้ าอีส้ ํ านักงาน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่า จัดซื้ อเก้า อี้ สํา นัก งาน จํา นวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 158
1.1.3 โต๊ ะหมู่บูชา
จํานวน
8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- ทําด้วยไม้สัก ความกว้างขอโต๊ะหมู่ ขนาด 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่
- มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น
* จัดซื้ อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159
2. ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 410900 ) จํานวน
4,000 บาท
2.1.1 ตู้กดนํา้ ร้ อน - นํา้ เย็น
จํานวน
4,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า จัด ซื้ อ ตู ้ก ดนํ้า ร้ อ น - นํ้า เย็น จํา นวน 1 ตู ้ โดยมี คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะ
ครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- ตัวตูท้ าํ จากพลาสติก ABS อย่างดี พร้อมขาในตัว
- แท้งค์น้ าํ เย็นสแตนเลสอย่างดี (กระบอกปั๊มขึ้นรู ป) ปลอดสารตะกัว่ 100%
- นํ้าร้อน 2 ลิตร, นํ้าเย็น 3 ลิตร (20 ลิตร รวมขวดควํ่า)
- คอมเพรสเซอร์ คุณภาพสู ง
- นํ้ายา R134a (non CFC)
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 159
3. ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 5411600 )
จํานวน
15,800 บาท
3.1.1 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดํา ชนิด Network แบบที่ 1
(27 หน้ า/นาที)
จํานวน 15,800 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า จัดซื้ อเครื่ องพิม พ์ชนิ ดเลเซอร์ จํานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 7,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

45
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างไม่นอ้ ยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรื อ USB 2.0 หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อดีกว่า
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง หรื อ สามารถใช้งานผ่านเครื อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น
* ครุ ภ ัณ ฑ์ ต ามรายการดัง กล่ า ว ได้ถื อ ปฏิ บ ัติต ามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐาน
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า
158
4. ค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายในการซ่อมแซมบํารุ งรักษา โครงสร้างของครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง

/งานวางแผนสถิติ...
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 001122)

รวมทั้งสิ้ น

20,000

บาท แยกเป็ น

1. งบรายจ่ ายอืน่ ๆ (รหัสบัญชี 550000)
รวม
20,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดรายจ่ ายอืน่ (รหัสบัญชี 551000)
รวม
20,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าจ้ างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่ าง ๆ ซึ่งมิใช่ เพือ่ การจัดหา
หรือปรับปรุ งครุภัณฑ์ ทดี่ ินและ/หรือสิ่ งก่ อสร้ าง (รหัสบัญชี 510100)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการจ้างหน่ วยงานสํา รวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารตามการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานราชการ เพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ น
กรณี พิเศษ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 146

/งานบริ หารงานคลัง...
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งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)
รวมทั้งสิ้ น
2,651,000 บาท แยกเป็ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
1,748,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
1,748,000 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
1,183,800 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นเงิ นเดื อนและเงิ นปรั บ ปรุ ง เงิ นเดื อนประจํา ปี ให้แก่ พ นัก งานเทศบาล จํา นวน
5 อัตรา (นักบริ หารงานคลัง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง 1 อัตรา, นักวิชาการเงิ นและบัญชี
1 อัตรา, จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา, จพง.พัสดุ 1 อัตรา)
(2) เงินประจําตําแหน่ ง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน
46,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นประจําตําแหน่งนักบริ หารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
คลัง 1 อัตรา
(3) ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (รหัสบัญชี 220400)
จํานวน
236,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างและเงินปรับปรุ งค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจําในหน่วยงานกองคลัง
จํานวน 1 อัตรา
(4) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน
245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิ จ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทัว่ ไป
จํานวน 1 อัตรา
(5) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชี พชัว่ คราวและเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา
2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
865,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุม
งานก่ อ สร้ า ง ประจํา ปี พ.ศ.2561 โดยจ่ า ยในอัต ราตามหนั ง สื อ ที่ มท 0853.10/ว 3369 ลงวัน ที่ 19
ธันวาคม 2546
2. ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลู กจ้าง
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการเป็ นกรณี เร่ งด่วนนอกเวลาราชการเป็ นครั้งคราว
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3. ค่ าเช่ าบ้ าน (รหัสบัญชี 310400)
จํานวน
30,000
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ

บาท

4. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลื อการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
520,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ ดังนี้
1. ค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปกหนังสื อ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดเสี ยภาษี
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
4. ค่าบริ การรับใช้
5. ค่าเบี้ยประกัน
6. ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใด และอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูร้ ับจ้าง
2. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
80,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
40,000 บาท
1. โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านภาษี เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้
จํานวน
40,000 บาท
เพื่ อ เป็ นการสนองนโยบายของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ รายได้ใ ห้ด ํา เนิ น การควบคู่ ไ ปกับ พระราชบัญ ญัติ ก ํา หนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.2542 การถ่ า ยโอนภารกิ จ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.2535และพระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ.2499 ซึ่ งเป็ น
ภารกิ จ ที่ จ ะต้อ งดํา เนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ มี ร ายได้เ พิ่ ม ขึ้ น
และมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 144
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2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
จํานวน
40,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เช่ น ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พ ัก
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดิ นทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุ ม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
3. ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
225,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม หมึกพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้ อหรื อจ้างพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
2. วัสดุงานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ไม้กวาด แก้วนํ้า จานรองแก้วนํ้า
แปรง ตูท้ าํ นํ้าร้อน - เย็น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง สํ า หรั บ ใช้ก ับ รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ หรื อ
เครื่ องจักรกลต่าง ๆ เช่ น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ เชื้อเพลิ งและหล่อลื่น สําหรับใช้กบั รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ใน
ด้า นการจัดเก็ บ ภาษี และการจัดทํา แผนที่ ภาษี ตลอดจนการดํา เนิ นงานด้า นอื่ น ๆ ฯลฯ ของกองคลัง
ที่จาํ เป็ นต้องใช้สาํ หรับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์หรื อเครื่ องจักรกลต่าง ๆ
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
จํานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานหรื อกิจกรรมของเทศบาล
เช่น สี โฟม ฟิ ล์ม รวมถึงการอัดขยายภาพระบบฟิ ล์มและดิจิตอล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
40,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ค อมพิ วเตอร์ เช่ น หมึ ก พิ ม พ์ แป้ นพิ ม พ์ เมมโมรี ชิ ป Card Diskette
ประเภทต่ า ง ๆ หรื อ อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ อื่ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ค่ า วัส ดุ
คอมพิวเตอร์
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2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม
20,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ บ ริ การด้ า นไปรษณี ย ์โ ทรเลข ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ ราชการในงานต่ า ง ๆ
ของเทศบาล เช่ น ค่าบริ การส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ หรื อพัสดุ ภณ
ั ฑ์ ค่าบริ การส่ งธนาณัติ ค่าบริ การส่ งโทรเลข
ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ฯลฯ
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)

รวม

38,000

บาท แยกเป็ น

3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
38,000
บาท
1. ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700 )
จํานวน 9,000 บาท
1.1 กล้ องถ่ ายรู ปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
9,000 บาท
เพื่อจัดซื้ อกล้องถ่ายรู ปดิจิตอล จํานวน 1 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 9,000 บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้
- ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- ความละเอียดที่กาํ หนดเป็ นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ ภาพ
- มีระบบเเฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่ อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรื อเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
- มีกระเป๋ าบรรจุกล้อง
*ครุ ภณั ฑ์ตามรายการดังกล่าว ได้ถือปฏิบตั ิตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภณั ฑ์
ณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 160
2. ค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์ รหัสบัญชี 411800) จํานวน
29,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นรายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษา โครงสร้ า งของครุ ภ ัณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่ องจักรกล ยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง

/แผนงานการรักษาความสงบ…
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)
รวมทั้งสิ้น

1,038,000

บาท แยกเป็ น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
(รหัสบัญชี 00121)
รวมทั้งสิ้ น
848,000 บาท แยกเป็ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
328,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
328,000 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
208,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อนและเงิ นปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อนประจํา ปี ให้แ ก่ เ จ้า พนัก งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

(2) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน
108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบตั ิงานในสํานักปลัดเทศบาล
(3) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวและเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างทัว่ ไป
จํานวน 1 อัตรา
2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
370,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 310100)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนในการปฏิ บ ตั ิ ง านของ อปพร. ทั้ง ในและนอกที่ ต้ ัง ศู นย์ อปพร.
ที่มีคาํ สั่งสั่งใช้ โดยปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัว่ โมง ตามหนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 50,000 บาท
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การ ให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ฯลฯ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
220,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
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2. ประเภทค่ าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จํานวน
10,000 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ าจัดซื้ อวัสดุ อุป กรณ์ ต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ไฟฟ้ าหรื อวิทยุ หรื อวัส ดุ เกี่ ย วกับ วิท ยุ
สื่ อสาร ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล และ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรื อเครื่ องจักรต่าง ๆ เช่น ยางรถ
ทั้งยางนอกยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน แผงจราจร ไฟกระพริ บ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่ น
ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อนํ้า มันเชื้ อเพลิ ง นํ้ามันหล่ อลื่ น นํ้ากลัน่ และอื่ น ๆ ที่ จาํ เป็ นต้องใช้สําหรั บ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรกลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
150,000 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
150,000 บาท แยกเป็ น
1. ครุภัณฑ์ อนื่ (รหัสบัญชี 411700)
จํานวน
100,000 บาท
1.1 สั ญญาณไฟกระพริบโซล่ าเซลล์
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าครุ ภณั ฑ์สัญญาณไฟกระพริ บโซล่าเซลล์ ทางแยก 2 ด้านขนาดแผงโซลล่าเซลล์
18 V. 8 W. แบตเตอรี่ 12 V. พร้อมติดตั้งเสาและป้ ายชื่ อหน่วยงาน จํานวน 4 จุด เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของผูใ้ ช้เส้นทางตามจุดโค้ง จุดทางแยก และจุดเสี่ ยง ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด
ราคานี้ ไ ม่ มี ใ นมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ จึ ง ต้องจัดซื้ อตามราคาท้องตลาด บรรจุ แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159
2. ค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อซ่ อมแซมบํารุ งรักษา โครงสร้างของครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่ น เครื่ องจักรกล
ยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง

/งานป้องกันภัย...
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งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(รหัสบัญชี 00123)

รวมทั้งสิ้ น

190,000

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม
รวม

140,000
100,000

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น

1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
70,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
70,000 บาท
1. โครงการฝึ กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมหรื อฝึ กทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(อปพร.) ประจําปี 2561 เช่น เงิ นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิธี
เปิ ด-ปิ ด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนันทนาการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็ นทุก
รายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 137
2. โครงการฝึ กซ้ อมแผนป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น การฝึ กซ้ อ มแผนป้ องกัน และระงับ อัค คี ภ ัย ,
ภัย แล้ง , อุ ท กภัย ฯลฯ เช่ น ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่จาํ เป็ นทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็ นจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 137
3. โครงการ 7 วันอันตราย
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการ 7 วัน อันตราย เพื่อป้ องกันและลด
อุ บตั ิ เหตุ ทางถนนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็ น ค่าเครื่ องดื่ ม ค่า วัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็ น บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 138
2. ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
40,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุเครื่องแต่ งกาย (รหัสบัญชี 331200)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ เครื่ องแต่งกาย เช่ น เสื้ อ กางเกง ถุ งเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เป็ นต้น
และเป็ นค่ า ตั ด ชุ ดเครื่ องแบบและชุ ดปฏิ บั ติ ก ารงานป้ องกั น ฯ หรื อ อปพร. ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
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2. ค่ าวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ ในการดับเพลิ ง เช่น ข้อแยก เคมีที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่ องดับเพลิง
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็ นค่ าครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องดับเพลิ ง เช่ น ชุ ดปฏิ บตั ิ ก ารงานดับเพลิ ง สายส่ งนํ้าดับเพลิ ง
หัวฉี ด บันไดดับเพลิ ง ฯลฯ ราคานี้ ไม่มีในมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ จึงต้องจัดซื้ อตามราคาท้องตลาด บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159

/แผนงานการศึกษา...
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แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

รวมทั้งสิ้น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211) รวมทั้งสิ้ น

1,735,000
1,240,000

บาท แยกเป็ น

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
635,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
193,500 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
193,500 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การ ให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ฯลฯ
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
410,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายาง ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
2. วัสดุงานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุที่มีลกั ษณะการใช้งานในบ้าน หรื อในครัว เช่ น จาน ชาม ถ้วย แก้ว
ช้อน สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาถูพ้ืน นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
3. ค่ าอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400)
จํานวน
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม) ให้กบั นักเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน
และโรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม จํา นวน 260 วัน ตั้งแต่ระดับเด็ก เล็ก , เด็ กอนุ บาล และเด็ก ป.1 - ป.6
ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
4. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่ น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
5. วัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331500)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ก ารศึ ก ษา สํา หรั บ ใช้ใ นการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษาในสั ง กัด
เทศบาล เช่ น สื่ อการเรี ยนการสอนทําด้วยพลาสติกหุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุการศึกษา
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2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
6,500 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
6,500 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 410900 ) จํานวน
6,500 บาท
1.1.1 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จํานวน
6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ้ ราคา 6,500 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- ขนาดที่กาํ หนดเป็ นความจุภายในขั้นตํ่า
- ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็ นรุ่ นที่ได้รับฉลาก ประสิ ทธิ ภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
* จัดซื้ อตามบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 159
3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
รวม
630,000 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
รวม
630,000 บาท แยกเป็ น
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200)
จํานวน
630,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสํ าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นสําหรับสนับสนุ นอาหารกลางวัน ให้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนวัดลาด
ศรัทธาราม จํานวน 200 วัน ตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก, เด็กอนุ บาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราจัดสรรคนละ
20 บาท ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 151
2. เงินอุดหนุนโครงการสอนเสริมช่ วงปิ ดภาคเรียนฤดูร้อน จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นให้กบั โรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม ในการดําเนิ นการโครงการสอน
เสริ มช่ วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อน ตามหนังสื อโรงเรี ยนวัดลาดศรัทธาราม ที่ ศธ 04105.121/80 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะดําเนิ นการตามแนวทางหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152

/งานระดับก่ อนวัย…
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งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212) รวมทั้งสิ้น
495,000
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
264,000
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
264,000
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
264,000
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนและเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปี ให้แก่ ครู จํานวน 1 อัตรา

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น
บาท

2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
231,000
2.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
231,000
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
231,000

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น
บาท

1.1 โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารสถานศึกษา
จํานวน

221,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. สนับสนุ นอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็ นค่ าอาหารกลางวัน (ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก )
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (จัดสรร 100%) ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จํานวนเงิน 170,000 บาท
2. ค่ า จัด การเรี ย นการสอน (รายหัว ) เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า สื่ อ การเรี ย นการสอน วัส ดุ
การศึกษา ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
จํานวนเงิน 51,000 บาท
1.2 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เช่ น ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พ ัก
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดิ นทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุ ม สัมมนาของครู ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
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แผนงานสาธารณสุ ข (รหัสบัญชี 00220)

รวมทั้งสิ้น

2,458,360

บาท แยกเป็ น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข (รหัสบัญชี 00221) รวมทั้งสิ้ น
2,318,360 บาท แยกเป็ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
1,064,860 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
1,064,860 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
478,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ ปรุ งเงิ น เดื อ นประจํา ปี ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
จํานวน 3 อัตรา (ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุ ข 1 อัตรา, เจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข 1 อัตรา)
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข จํานวน 1 อัตรา
(3) เงินประจําตําแหน่ ง(รหัสบัญชี 220300)
จํานวน
28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นประจําตําแหน่งของผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงาน
สาธารณสุ ข 1 อัตรา
(4) ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (รหัสบัญชี 220500)
จํานวน
414,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างและเงินปรับปรุ งค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา
(5) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700)
จํานวน
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา

108,000

บาท

(6) เงินเพิม่ ต่ างๆของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวและเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้างทัว่ ไป
จํานวน 1 อัตรา
2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
1,221,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม
86,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการเป็ นกรณี เร่ งด่วนนอกเวลาราชการเป็ นครั้งคราว
2. ค่ าเช่ าบ้ าน (รหัสบัญชี 310400)
จํานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
3. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)
จํานวน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ เบิก
ได้ตามระเบียบฯ
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2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
460,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ ายและสื่ อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น ป้ าย Clean Food
Good Taste และอาหารปลอดภัย, ป้ ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ห้ามทิง้ ขยะมูลฝอย ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลง
ต่อเติมครุ ภณั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใด และอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง
2. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
380,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
350,000 บาท
1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมโรงเรี ยนผู้สูงอายุ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุให้แก่
ผูส้ ู งอายุ คณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลบ้านลาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135
2. โครงการอบรมป้องกันการมีเพศสั มพันธ์ และตั้งครรภ์ ในวัยเรียน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็ นค่า ใช้จ่า ยในการจัดทํา โครงการ การฝึ กอบรม ค่ าตอบแทนวิทยากร
ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า ง เครื่ อ งดื่ ม และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยถัว เฉลี่ ย ตามที่ จ่ า ยจริ ง โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการป้ องกันเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลมิ ให้เกิ ดการตั้งครรภ์ใ นวัยเรี ยน บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 134
3. โครงการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนเขตเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ กิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ม ค่าที่พกั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการขยะของชุมชน เป็ นการลดปริ มาณ
ขยะในชุมชน และลดโลกร้อน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135
4. โครงการเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ ใจสุ ขภาพ จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็ นค่า ใช้จ่า ยในการจัดทํา โครงการ การฝึ กอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า ง เครื่ อ งดื่ ม และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยถัว เฉลี่ ย ตามที่ จ่ า ยจริ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กในเขตเทศบาลที่มีปัญหาภาวะสุ ขภาพหันมาใส่ ใจสุ ขภาพของตนเองให้ดีข้ ึน
บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 134
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5.

โครงการชุมชนคน To Be (To Be Number One) จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ การส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรม To Be
Number One ของนักเรี ยน เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด การฝึ กอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.

2561 - 2564) หน้า 133

6. โครงการคนรุ่ นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม กิ จกรรมรณรงค์ในโรงเรี ยน และชุมชน ศึกษาดู
งานสถานฟื้ นฟู/บําบัดผูเ้ สพยาเสพติด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ ยงปลอดภัยจากยาเสพติด โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่
จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133
7. โครงการเยาวชนคนบ้ านลาดปลอดภัยโรคเอดส์ จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ การฝึ กอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่ มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ จ่ายจริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้
เยาวชนไทยในเขตเทศบาลรู ้วิธีการป้ องกันโรคเอดส์ การวางแผนครอบครั ว บรรจุ แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี

(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133
2.2

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ เช่ น ค่ าพาหนะ ค่ าเช่ าที่ พั ก
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
3. ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
675,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุของที่ ใช้ในสํานักงาน เช่ น เครื่ องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา ดิ นสอ
ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด กระดาษ แฟ้ ม หมึกพิมพ์ ตรายาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน

2. วัสดุงานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น ถังขยะ ไม้
กวาด บุง้ กี๋ ถุงมือ ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทําความสะอาด
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 330700)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ ง สําหรั บใช้กบั รถยนต์ รถจักรยานยนต์
หรื อ
เครื่ องจักรกลต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ เบรก ครัช และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง
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4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ เชื้ อเพลิ งและหล่อลื่ น สําหรั บรถยนต์บรรทุ กขยะ หรื อรถจักรยานยนต์
หรื อเครื่ องจักรกลต่าง ๆ และอื่นๆที่จาํ เป็ นต้องใช้ในงานสาธารณสุ ข เช่น นํ้ามันในการพ่นหมอกควัน,
การเก็บ ขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาลตํา บลบ้า นลาด และค่าใช้จ่ายอื่ นที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ ค่าวัส ดุ เชื้ อเพลิ ง
และหล่อลื่น
5. วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า วัสดุ ที่ ใช้ใ นการควบคุ มและป้ องกันโรคติ ดต่อ เช่ น ทรายอะเบท, วัคซี น,
นํ้ายาต่างๆ, แมสก์ (Mask), เวชภัณฑ์อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่ นที่เกี่ ยวเนื่ องกับค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรื อ
การแพทย์
6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่ น สี โฟม ไม้ ตลอดจน
วัสดุโฆษณาอื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
7. วัสดุเครื่องแต่ งกาย (รหัสบัญชี 331200)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต๊ เสื้ อกันฝน เสื้ อแขนยาว ฯลฯ
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น แผ่ น บัน ทึ ก ข้อ มู ล หมึ ก พิ ม พ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
32,500 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
32,500 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (รหัสบัญชี )
จํานวน
2,500 บาท
1.1 เก้ าอีส้ ํ านักงาน
จํานวน
2,500 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่า จัดซื้ อเก้า อี้สํา นัก งาน จํา นวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 160
2. ค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นรายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษา โครงสร้ า งของครุ ภ ัณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่ องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (รหัสบัญชี 00220)
/งานบริการสาธารณสุ ข...
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งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น (รหัสบัญชี 00223)รวมทั้งสิ้ น

140,000

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
140,000
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
140,000
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
140,000
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
140,000

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น
บาท
บาท

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้ าในเขตเทศบาล
จํานวน
40,000 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการรณรงค์ป้ องกัน และควบคุ ม โรคพิษ สุ นัข บ้า ในเขต
เทศบาลตําบลบ้านลาด โดยจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัคซี น ฮอร์ โมนคุมกําเนิ ดสุ นขั และแมว ยาชา กระบอกยา
และเข็ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ที่มาร่ วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง
บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 132

2. โครงการรณรงค์ /สนับสนุนป้องกันโรคเอดส์ , โรคไข้ หวัดนก โรคติดต่ อ และโรค
ระบาดอืน่ ๆ ในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาโรคเอดส์ , โรคไข้หวัด
นก, โรคไข้หวัดใหญ่ ส ายพันธุ์ ใ หม่ ฯ และโรคระบาดอื่ นๆ ในเขตพื้ นที่ ข องเทศบาลตํา บลบ้า นลาด
โดยจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการดําเนิ นกิจกรรมออก
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ ใน
พื้นที่ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 132
3. โครงการพัฒนาทําความสะอาดทีส่ าธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมเนื่อง
ในวันสํ าคัญต่ างๆ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทําความสะอาดสถานที่สาธารณะหรื อกิจกรรม
อนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อมเนื่ องในวันสํ า คัญ ต่า ง ๆ เช่ น Big Cleaning Day, วันอนุ รัก ษ์คู ค ลองแห่ ง ชาติ 7
สิ งหาคม, วันที่ 12 สิ งหาคม, วันที่ 5 ธันวาคม ทําความสะอาดริ มแม่น้ าํ เพชรบุรี ปลูกหญ้าแฝกริ มแม่น้ าํ
และอื่น ๆ โดยจ่ายเป็ นค่าเครื่ องดื่มสําหรับผูร้ ่ วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136
4. โครงการอบรมพัฒ นาศั ก ยภาพผู้ ประกอบการจํ า หน่ า ยอาหารและตลาดในเขต
เทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า ยในการดําเนิ นงานตามโครงการ การฝึ กอบรม ศึ กษาดู งาน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ ย
ตามที่จ่ายจริ ง โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานอาหารปลอดภัย เพื่อการบริ โภคอาหาร
สะอาดของประชาชน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 133
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5.

โครงการเทศบาลร่ วมใจทําความสะอาดแม่ นํา้ เพชรบุรีในเขตเทศบาล
ตําบลบ้ านลาด
จํานวน
15,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํา โครงการ การพั ฒ นาทํา ความสะอาด
การฝึ กอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่ มและค่าใช้จ่ายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง
โดยถัว เฉลี่ ย ตามที่ จ่ า ยจริ ง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อให้แ ม่น้ ํา เพชรบุ รี มี ค วามสะอาดเรี ย บร้ อย บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136
6. โครงการท้ องถิ่นสวยด้ วยมือเรา
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ การปรั บปรุ งภูมิทศั น์ การทําความ
สะอาดสถานที่ สํา คัญในเขตเทศบาลตํา บลบ้า นลาด การฝึ กอบรม ค่า ตอบแทนวิท ยากร ค่า อาหาร
ค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ของสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านลาดให้สวยงาม บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 135

/แผนงานสั งคมสงเคราะห์ ...
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แผนงานสั งคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230)

รวมทั้งสิ้น

326,000

บาท แยกเป็ น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสั งคมสงเคราะห์
(รหัสบัญชี 00231)
รวมทั้งสิ้น
326,000 บาท แยกเป็ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
306,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
306,000 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
306,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ ปรุ งเงิ น เดื อ นประจํ า ปี ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
จํานวน 1 อัตรา
2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
20,000
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
20,000
1. ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน
20,000
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น
บาท

/แผนงานเคหะ...
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แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

รวมทั้งสิ้น

7,708,900

บาท แยกเป็ น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุ มชน (รหัสบัญชี 00241)
รวมทั้งสิ้ น
250,000 บาทแยกเป็ น
1. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000)
รวม
200,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าบํารุงรักษาและซ่ อมแซม(รหัสบัญชี 320400)
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน(รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ ของที่ใช้ในสํานักงาน เช่นเครื่ องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ ม
หมึกพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
จํานวน
70,000 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่ า จัดซื้ อวัส ดุ ที่ เกี่ ยวกับ ไฟฟ้ า เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าต่ าง ๆ ที่ มีไ ว้ใ ช้ใ นกิ จการของ
เทศบาล เช่ น สายไฟ หลอดไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ บัลลาสท์ สตาร์ ทเตอร์ แบตเตอรี่ แห้ง ฯลฯและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ งครุภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นรายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํา รุ ง รั ก ษา โครงสร้ า งของครุ ภ ัณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่ องจักรกล ยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
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งานไฟฟ้าถนน(รหัสบัญชี 00242)
รวมทั้งสิ้ น
6,459,900 บาทแยกเป็ น
1. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000)
รวม
350,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
350,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
350,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ค่าธรรมเนียมการดําเนิ นการเกี่ยวกับที่ดิน และค่าจ้างที่ปรึ กษาซึ่ง
เกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้างหรื อเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ่ งก่อสร้าง ฯลฯ
2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)
รวม
6,109,900 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
2,650,000 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 410300 )
จํานวน 2,650,000 บาท
1. รถบรรทุกเทท้ ายติดเครน พร้ อมกระเช้ าซ่ อมไฟฟ้า
จํานวน 2,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถบรรทุ กเทท้ายติ ดเครน พร้ อมกระเช้าซ่ อมไฟฟ้ า เป็ นรถยนต์
บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิ ก พร้ อมกระเช้าซ่ อมไฟฟ้ า และเครื่ องตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า ตัวชนิ ด 6 ล้อ
เครื่ องยนต์ดีเซล มี กาํ ลังแรงม้าสู งสุ ดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋ งและกระบะบรรทุกติดตั้ง
เครนไฮดรอลิกตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริ มาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า 2 ลบ.เมตร สามารถยกเทท้าย
ได้ดว้ ยระบบไฮดรอลิ ก โดยมีคนั โยกหรื อสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ ง ตอนท้ายหลังเก๋ งติดตั้งชุดกระเช้า
ซ่ อ มไฟฟ้ ามี ค วามสู ง ปฏิ บ ตั ิ ง านไม่ น้อ ยกว่า 12 เมตร พร้ อ มอุ ป กรณ์ ม าตรฐานจากโรงงานผลิ ต
จํานวน 1 คัน
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่ น เนื่ องจากเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่มีลกั ษณะพิเศษนอกเหนื อจากบัญชี ราคา
มาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ที่กาํ หนดไว้ และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมกับการปฏิ บตั ิ งาน ถื อปฏิ บตั ิ ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 161
2.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง (รหัสบัญชี 542000) รวม
3,459,900 บาท แยกเป็ น
1.ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค
(รหัสบัญชี 421000)
จํานวน
3,259,900 บาท
1) โครงการปรั บปรุ งไหล่ ถนน ทางหลวงแผ่ นดิน 3179 ตั้งแต่ สี่แยกบ้ านลาดถึงร้ านพรนุ
ภาพ ตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน 880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งไหล่ถนน ทางหลวงแผ่นดิ น 3179 ตั้งแต่สี่แยกบ้านลาดถึงร้ าน
พรนุ ภาพ ตําบลบ้านลาด อํา เภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุ รี โดยทําการเทคอนกรี ต กว้า ง 2.00 เมตร
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 112
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2) โครงการปรั บปรุ งผิวถนน คสล. บริ เวณบ้ านนายณรงค์ ศักดิ์ แช่ มช้ อย หมู่ที่ 3 ตําบลบ้ าน
ลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
388,800 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนน คสล. บริ เ วณบ้า นนายณรงค์ศ ัก ดิ์ แช่ ม ช้อ ย หมู่ ที่ 3
ตํา บลบ้า นลาด อํา เภอบ้า นลาด จัง หวัดเพชรบุ รี โดยทํา การลาดยางแอสฟั ล ท์ติก กว้า ง 4.00 เมตร
ยาว 248.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.04 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 103
3) โครงการปรั บ ปรุ งถนน คสล. บริ เวณข้ า งตลาดนั ด หาดทราย หมู่ ที่ 2 ตําบลบ้ า นลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งถนน คสล. บริ เวณข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านลาด
อํา เภอบ้า นลาด จัง หวัด เพชรบุ รี โดยทํา การเทคอนกรี ต กว้า ง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านลาด
กําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 102
4) โครงการปรั บปรุ งผิวถนน คสล. บริ เวณบ้ านนายจําลอง สั งข์ พุก หมู่ที่ 2 ตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
317,500 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า ปรั บ ปรุ งผิวถนน คสล. บริ เวณบ้า นนายจําลอง สังข์พุก หมู่ที่ 2 ตําบล
บ้า นลาด อํา เภอบ้ า นลาด จัง หวัด เพชรบุ รี โดยทํา การลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก กว้า ง 3.00 เมตร
ยาว 270.00 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.04 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 102
5) โครงการก่ อสร้ างถนน คสล. บริ เวณริ มแม่ นํ้าเพชรบุรี หมู่ ที่ 4 ตําบลบ้ านลาด อําเภอ
บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
500,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อสร้ า งถนน คสล. บริ เวณริ ม แม่น้ ํา เพชรบุ รี หมู่ที่ 4 ตํา บลบ้า นลาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการเทคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านลาด
กําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 104
6) โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนน คสล. บริ เ วณหน้ า ศาลเจ้ า พ่ อ พลายเพชร หมู่ ที่ 8 ตํ า บล
บ้ านลาด อําเภอ บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
498,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนน คสล. บริ เวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร หมู่ที่ 8 ตําบลบ้าน
ลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการลาดยางแอสฟั ลท์ติก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร
หนาเฉลี่ ย 0.04 เมตร หรื อมี พ้ื นที่ ไ ม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
บ้านลาดกําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 114
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7) โครงการก่ อสร้ างป้ายประจํ าซอยในเขตเทศบาลตําบลบ้ านลาด ตําบลบ้ านลาด อําเภอ
บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
175,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า งป้ ายประจํา ซอยในเขตเทศบาลตํา บลบ้า นลาด ตํา บลบ้า นลาด
อํา เภอบ้า นลาด จังหวัดเพชรบุ รี โดยทําการก่ อสร้ า งติ ดตั้ง ป้ ายโครงเหล็ก พร้ อมเสา ขนาด Ø 2.00 นิ้ ว
สู ง 2.00 เมตร จํานวน 35 จุด (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 146
2.ค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421100)
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาซ่ อมแซม และปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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งานสวนสาธารณะ(รหัสบัญชี 00243)
รวมทั้งสิ้ น
269,000 บาทแยกเป็ น
1. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000)
รวม
250,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
200,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ฯลฯ
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
50,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์การเกษตร สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู พืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัสดุเพาะชําและอื่น ๆ ที่ใช้ในการบํารุ งดูแลรักษาสวนสาธารณะ และสวนหย่อมในเขต
เทศบาลฯ รวมทั้งการจัดซื้อพันธุ์พืชตามโครงการหลวงต่าง ๆ เช่น หญ้าแฝกเป็ นต้น
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
19,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
19,000 บาท แยกเป็ น
1. ครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จํานวน
19,000 บาท
1.1 เครื่องตัดหญ้ าแบบสะพายบ่ า
จํานวน
19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จํานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 9,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- เป็ นเครื่ องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่ องยนต์ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริ มาตรกระบอกสู บไม่นอ้ ยกว่า 30 ซี ซี
- พร้อมใบมีด
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 161

/งานกําจัดขยะมูลฝอย...
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244) รวมทั้งสิ้ น

700,000

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
700,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
700,000 บาท แยกเป็ น
1. ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
(รหัสบัญชี 320100)
จํานวน
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ ดังนี้
1. ค่ า จ้ า งเหมาจัด ทํา ป้ ายและสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรมรณรงค์ ต่ า งๆ เช่ น ป้ าย
Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย, ป้ ายรณรงค์รักษาความสะอาด, ป้ ายห้าม
ทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ
2. ค่ า จ้า งเหมาบริ ก ารให้ ผู ้รั บ จ้า งทํา การอย่า งหนึ่ ง อย่า งใด ซึ่ งมิ ใ ช่ เ ป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่ อเติ ม ครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ ง ก่ อสร้ า งอย่า งใด และอยู่ใ นความรั บ ผิดชอบของผู ้
รับจ้าง

/งานบําบัดนํา้ เสี ย...
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งานบําบัดนํา้ เสี ย (รหัสบัญชี 00245)

รวมทั้งสิ้ น

30,000

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
30,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
30,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
30,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
30,000 บาท
1. โครงการป้องกันและบําบัดนํ้าเสี ยในเขตเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ทํา โครงการ โดยจ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ,
ค่าฝึ กอบรม, ค่าตอบแทน, ค่าอาหารเครื่ องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่เป็ นการ
ป้ องกันและบํา บัดนํ้าเสี ยในเขตเทศบาล โดยมี จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 136

/แผนงานสร้ างความ...
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แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
(รหัสบัญชี 00250)

งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุ มชน
(รหัสบัญชี 00252)

รวมทั้งสิ้น

195,000

บาท แยกเป็ น

รวมทั้งสิ้น

195,000

บาท แยกเป็ น

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
195,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
195,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
195,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
195,000 บาท
1. โครงการประชุ มประชาคมหมู่บ้านและตําบลในการจัดทําแผนชุ มชน
และทบทวนแผนพัฒนาสี่ ปี
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด ทํา แผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาเทศบาล การพัฒนาผูน้ ําชุ มชน สร้ างข่ายองค์กรชุ มชน และสนับสนุ นการขับ เคลื่ อนแผน
ชุ มชนแบบบู รณาการ จํานวน 8 ชุ มชน โดยสามารถนํา ค่า ใช้จ่ายต่างๆมาถัวเฉลี่ ยกันได้ โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารู ปเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147
2. โครงการสํ ารวจข้ อมูลเพือ่ จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้ องถิ่น
(ด้ านการเกษตรและแหล่ งนํา้ )
จํานวน
5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด ทํา แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จพอเพียงท้องถิ่ น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูล/
ประชาคม ตามแบบสํา รวจข้อมู ล เพื่ อจัดทํา แผนพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพี ย งท้องถิ่ น บรรจุ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 148
3. โครงการออกหน่ วยบริการประชาชนเคลือ่ นที่
จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริ การประชาชนเคลื่อนที่ท้ งั 8
ชุมชน เพื่อการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่า
เช่ า เต็ น ท์ ค่ า ของที่ ร ะลึ ก และค่ า ตอบแทนวิท ยากร รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ที่ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและมี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 148
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4. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลบ้ านลาด
จํานวน
30,000 บาท
เพื่ อเป็ นค่า จ่ายในการฝึ กอบรม ส่ ง เสริ ม หรื อพัฒนากิ จกรรมใดๆของกลุ่ ม สตรี
ตําบลบ้านลาด เช่น การพัฒนาอาชี พตามโครงการพระราชดําริ ฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับครัวเรื อน ชุมชน เป็ นต้น โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทน
วิทยากร รวมถึ งค่าใช้จ่ายอื่ นที่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและมี ค วามจําเป็ นต้องใช้ในการดํา เนิ นโครงการ บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141
5. โครงการเสริมสร้ างสั มพันธภาพของสมาชิ กในครอบครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าจ่ายในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึ งค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ๆที่เกี่ยวข้องและมีความจําเป็ นต้องใช้ในการดําเนิ นโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 2564) หน้า 142
6. โครงการฝึ กอบรม และ/หรื อศึ กษาดูงาน ของคณะกรรมการชุ มชนเทศบาล และ
ผู้เกีย่ วข้ อง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าจ่ายในการจัดฝึ กอบรม และ/หรื อศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุ มชน
และผูเ้ กี่ ยวข้องกับชุ มชนเทศบาล ประจําปี 2561 โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่ องดื่ ม ค่าพิธีการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ๆที่เกี่ยวข้องและมี
ความจําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147
6. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่ อเด็กและสตรี
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าจ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุ นแรงต่อเด็กและ
สตรี เช่น ค่าจัดทําป้ าย/กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ๆที่เกี่ยวข้องและมี
ความจําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141
7. โครงการส่ งเสริ ม การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชี วิต
และแก้ไขปั ญหาความยากจนตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่ อ งดื่ ม วัส ดุ - อุ ป กรณ์ และค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและมี ค วาม
จําเป็ นต้องใช้ในการดําเนินโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 141
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8. โครงการเสริมสร้ างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้ านลาด
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้
ให้เด็กและเยาวชนจัด ได้กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์กบั การ
พัฒนาทักษะกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการพัฒนาระดับสติปัญญา, การถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร
อาหารว่าง เครื่ องดื่ม วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีการ และค่าตอบแทนวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ๆที่เกี่ยวข้อง
และมีความจําเป็ นต้องใช้ในการดําเนิ นโครงการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 142

/แผนงานการศาสนา…
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(รหัสบัญชี 00260)
รวมทั้งสิ้น
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)

1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวมทั้งสิ้ น
รวม
รวม

1,141,000
220,000

220,000
200,000

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น

1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
200,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
200,000 บาท
1. โครงการส่ งเสริมการแข่ งขันกีฬาของส่ วนราชการหน่ วยงานต่ าง ๆ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในการแข่งขันกี ฬา
รายการต่าง ๆ เช่น กีฬาเทศบาลสัมพันธ์, กีฬาบ้านลาดคัพ ฯลฯ โดยจ่ายตามอัตราของหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ งนักกี ฬา เข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130
2. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานแข่ งขันกีฬาของเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา
รวมพลคนท้องถิ่น, จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลบ้านลาด ฯลฯ โดยจ่ายตามอัตราของหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงิ นในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิ กจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ งนักกี ฬา เข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 130
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
20,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุกฬ
ี า (รหัสบัญชี 331300)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุกีฬา และสนับสนุ นด้านกีฬาของชุ มชนภายในเขตเทศบาลตําบล
บ้านลาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ยบ์ อล เปตอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุกีฬา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น (รหัสบัญชี 00263) รวมทั้งสิ้ น
921,000 บาท แยกเป็ น
1. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
821,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
821,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
821,000 บาท
1.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
821,000 บาท
1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
จํานวน
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายในการจัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ องในวโรกาสวันเฉลิ มพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจ่ายเป็ นค่าตกแต่งเวที ค่าเครื่ อง
ราชย์สักการะต่าง ๆแ ละค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 127
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็ นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าตกแต่งเวที
ค่าจ้างมหรสพและการแสดงค่าไฟราวและพุ ค่าดอกไม้ธูปเทียนจัดโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่ องราชสักการะต่าง ๆ
ค่าตกแต่งประดับไฟริ มถนน และค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 128
3. โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณ รัชกาลที่ 9 โดยจ่ายเป็ นค่า
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นการแสดงออกถึ งความจงรักภักดี และค่าใช้จ่ายอื่ นในพิธีการ บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128
4. โครงการวันตาลโตนด และของดีบ้านลาด จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานวันตาลโตนด และของดีบา้ นลาด โดยจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเปิ ด - ปิ ดพิธีการ ค่าจัดแสดงสิ นค้าและเทคโนโลยี ค่าจัดทําประกาศวุฒิบตั ร ค่าเงินรางวัล
การประกวดค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ นการประกวดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129
5. โครงการจัดกิจกรรมวันขึน้ ปี ใหม่
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรของประชาชนในเขตเทศบาล
เช่ น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ ยตามที่ จ่ายจริ ง บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129
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6. โครงการวันเด็กแห่ งชาติ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล
บ้านลาด เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมสร้างสรรค์วนั เด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม และของขวัญ ของรางวัลในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ ยตามที่จ่าย
จริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129
7. โครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลา สําหรับนําไปประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่ อง
ในวันปิ ยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 128
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ และรดนํ้าดําหัว เพื่อเป็ นการ
สื บสานและอนุ รักษ์วฒั นธรรมประจําท้องถิ่น โดยจ่ายเป็ นค่าพิธีเปิ ด - ปิ ด ค่าเครื่ องดื่ ม ของขวัญ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการจัดงานโดยเฉลี่ ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 129
9. โครงการสื บสานวัฒนธรรมทางศาสนา จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสําคัญประเพณี ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา ในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาดเพื่อเป็ นการสื บสานและอนุ รักษ์วฒั นธรรมประจําท้องถิ่น โดยจ่าย
เป็ นค่าพิธีเปิ ด - ปิ ด ค่าเครื่ องดื่ม ของขวัญ ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการจัดงาน โดยเฉลี่ย
ตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 129
10. โครงการประเพณีลอยกระทง
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เพื่อเป็ นการสื บสาน และอนุ รักษ์
วัฒนธรรมประจําท้องถิ่น โดยจ่ายเป็ นค่าพิธีเปิ ด - ปิ ด ค่ามหรสพ ค่าเครื่ องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการจัดงานโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า
130
11. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี เช่น ค่าทําบุญเลี้ยงพระ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการจัดงานโดยเฉลี่ ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 130
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2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
เงินอุดหนุนส่ วนราชการ
(รหัสบัญชี 610200)
จํานวน
100,000 บาท
1. เงินอุดหนุนการจัดงานแข่ งขันวัวเทียมเกวียนอําเภอบ้ านลาด
จํานวน
80,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น อุ ด หนุ นให้แ ก่ ที่ ท าํ การปกครองอํา เภอบ้า นลาด ในการจัด งาน
แข่งขันวัวเทียมเกวียนอําเภอบ้านลาด ประจําปี 2561 ตามหนังสื ออําเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2011 ลง
วันที่ 14 มิ ถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะดําเนิ นการตามแนวทางหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152
2. เงินอุดหนุนการจัดขบวนแห่ งานพระนครคีรี – เมืองเพชร อําเภอบ้ านลาด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ ที่ ท ํา การปกครองอํา เภอบ้า นลาด ในการจัด ขบวน
แห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร อําเภอบ้านลาด ประจําปี 2561 ตามหนังสื ออําเภอบ้านลาด ที่ พบ 0618/2011
ลงวันที่ 14 มิ ถุนายน 2560 ทั้งนี้ จะดําเนิ นการตามแนวทางหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 152
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(รหัสบัญชี 00310)

รวมทั้งสิ้น

3,729,600

บาท แยกเป็ น

งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
(รหัสบัญชี 00311)
รวมทั้งสิ้ น
2,265,600 บาทแยกเป็ น
1. งบบุคลากร(รหัสบัญชี 520000)
รวม
1,670,600 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
1,670,600 บาทแยกเป็ น
(1)เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
1,087,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนและเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
(ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายแบบแปลนและก่อสร้าง 1 อัตรา, วิศวกรโยธา 1 อัตรา)
(2)เงินประจําตําแหน่ ง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ ายแบบแปลนและ
ก่อสร้าง
(3)ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (รหัสบัญชี 220500)
จํานวน
403,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างและเงินปรับปรุ งค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา
(4)ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700)
จํานวน
108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน1อัตรา
(5)เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นเพิ่มการครองชี พชัว่ คราวและจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา
2. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000)
รวม
590,000 บาทแยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
รวม
60,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการเป็ นกรณี เร่ งด่วนนอกเวลาราชการเป็ นครั้งคราว
2. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
(รหัสบัญชี 310500)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลื อการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

80
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
220,000 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
20,000 บาท
1.1ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
(รหัสบัญชี 00311)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับ
คําสัง่ ให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
2.รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ค่ารางวัดที่ดิน ฯลฯ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
310,000 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุก่อสร้ าง (รหัสบัญชี 330600)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆเช่น หิ น ดิน ทราย
ไม้กระดาน เลื่อย สว่าน ตลับเมตร บันไดไม้ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุก่อสร้าง
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง(รหัสบัญชี 330700) จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง สําหรับใช้กบั รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรื อ
เครื่ องจักรกลต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น(รหัสบัญชี 330800)
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อนํ้ามันเชื้ อเพลิง หรื อนํ้ามันหล่อลื่น หรื อนํ้ากลัน่ และอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้สาํ หรับรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรกลต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่ น สี โฟม ไม้
ตลอดจนวัสดุโฆษณาอื่น ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชนิ ดต่างๆ ทั้งงานด้านช่ าง
และด้านผังเมือง เช่ น หมึกพิมพ์ แป้ นพิมพ์ เมโมรี ชิป แผ่นวงจร Electronic ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
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6. วัสดุสํารวจ (รหัสบัญชี 331600)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้กบั ครุ ภณ
ั ฑ์สํารวจชนิ ดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุสาํ รวจ
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
5,000 บาท แยกเป็ น
รวม
5,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
1. ครุภัณฑ์ สํานักงาน (รหัสบัญชี )
จํานวน
5,000 บาท
1.1.2 เก้ าอีส้ ํ านักงาน
จํานวน
5,000 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่าจัดซื้ อเก้าอี้ สํา นัก งาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่ น เนื่ องจากไม่มีในบัญชี ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ ถื อปฏิ บตั ิ ตาม
หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 161

/งานก่ อสร้ างโครงสร้ าง...
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งานก่ อสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(รหัสบัญชี 00312)
รวมทั้งสิ้ น
1,464,000 บาทแยกเป็ น
1. งบดําเนินการ(รหัสบัญชี 530000)
รวม
100,000 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม
100,000 บาทแยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การใด ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง ฯลฯ
2. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
50,000 บาท
2.1 ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการต่ าง ๆ ดังนี้
จํานวน
50,000 บาท
1. โครงการจัดทําผังเมืองรวมในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่เขตเทศบาลตําบล
บ้านลาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุ ม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริ ง บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 122
2. งบลงทุน(รหัสบัญชี 530000)
รวม
1,340,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง (รหัสบัญชี 542000) รวม
1,340,000 บาท แยกเป็ น
1.ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค
(รหัสบัญชี 421000)
จํานวน
1,240,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ บริเวณสวนสมเด็จย่ า หมู่ที่ 7 ตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด
จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)

จํานวน

790,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณสวนสมเด็จย่า หมูท่ ี่ 7 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการก่อสร้างรั้วบริ เวณสวน ทําทางเท้าบริ เวณรอบสวน ระยะทางยาว 170.00 เมตร
และก่อสร้างเวทีจดั กิจกรรม ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สู ง 5.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 149
2) โครงการก่ อสร้ างบันไดลงแม่ นํ้า บริ เวณริ มแม่ นํ้าเพชรบุรี หมู่ที่ 6 ตําบลบ้ านลาด อําเภอ
บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
250,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า งบัน ไดลงแม่ น้ ํา บริ เวณริ มแม่ น้ ํ าเพชรบุ รี หมู่ ที่ 6 ตํา บล
บ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการก่อสร้างบันได คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00
เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลบ้านลาดกําหนด) บรรจุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 120
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3) โครงการก่ อสร้ างบันไดลงแม่ นํ้า บริ เวณริ มแม่ นํ้าเพชรบุรี หมู่ที่ 8 ตําบลบ้ านลาด อําเภอ
บ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี (กองช่าง)
จํานวน
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า งบัน ไดลงแม่ น้ ํา บริ เวณริ มแม่ น้ ํ าเพชรบุ รี หมู่ ที่ 8 ตํา บล
บ้า นลาด อํา เภอบ้ า นลาด จัง หวัด เพชรบุ รี โดยทํา การก่ อ สร้ า งบัน ได คสล. กว้า ง 2.00 เมตร
ยาว 15.00 เมตร หรื อมี พ้ืนที่ ไ ม่ น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตํา บลบ้า นลาด
กําหนด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 123
2. ค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421100)
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ าบํารุ งรัก ษาซ่ อมแซม และปรั บปรุ งที่ ดินและสิ่ ง ก่ อสร้ างต่าง ๆ ให้สามารถใช้ง านได้
ตามปกติ
3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)
รวม
24,000 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)
รวม
24,000 บาท แยกเป็ น
เงินอุดหนุนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอืน่
(รหัสบัญชี 610100)
จํานวน
24,000 บาท
1. เงินอุดหนุนตามโครงการจัดทําผังเมืองรวมในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตําบลบ้ านลาด
จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นอุดหนุ นให้แก่เทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการจัดทําโครงการจัดทําผังเมืองรวม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสื อที่ พบ 52006/ว 2547
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่ อง ขอความร่ วมมือสนับสนุ นงบประมาณในการปรับปรุ งผังเมืองรวม
เมืองเพชรบุรี บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 151

/แผนงานงบกลาง…
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แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)
รวมทั้งสิ้น
8,146,020 บาท แยกเป็ น
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)
รวมทั้งสิ้น
8,146,020 บาท แยกเป็ น
งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)
รวม
8,146,020 บาท แยกเป็ น
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)
รวม
7,686,100 บาท แยกเป็ น
1.1 ค่ าชําระหนีเ้ งินต้ น (รหัสบัญชี 110100) จํานวน
839,700
บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าชําระหนี้เงินต้น กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กูเ้ งิ นเพื่ อก่ อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 7,499,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลง
วั น ที่ 4 ธั น ว า ค ม 2549 โ ด ย แ บ่ ง ชํ า ร ะ ห นี้ เ ป็ น 10 ง ว ด ง ว ด นี้ เ ป็ น ง ว ด ที่ 10 ชํ า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น
839,653.44 บาท โดยขอเบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
1.2 ค่ าชําระดอกเบีย้ (รหัสบัญชี 110200)
จํานวน
25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าชําระดอกเบี้ย กสท. รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กูเ้ งิ นเพื่ อก่ อสร้ างอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 7,499,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 78/78/2550 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2549 โดยแบ่งชําระหนี้ เป็ น 10 งวด งวดนี้ เป็ นงวดที่ 10 ชําระดอกเบี้ย 24,900.48 บาท โดยขอ
เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม (รหัสบัญชี 110300) จํานวน
80,000 บาท
สําหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านลาด จํานวน 12 อัตรา ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่ งเป็ นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
1.4 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700)
จํานวน
5,046,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั เทศบาลตําบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของ
ผูม้ ี
สิ ทธิ จะได้รับเงิ นสงเคราะห์ตรงตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142
1.5 เบีย้ ยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 110800)
จํานวน
950,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั เทศบาลตําบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ
จะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142
1.6 เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยยังชี พผูป้ ่ วยเอดส์ ที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั เทศบาลตําบลบ้านลาดโดยคุณสมบัติของผูม้ ี
สิ ทธิ จะได้รับเงินสงเคราะห์ตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชี พของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยจ่ายเดือนละ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 142
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1.7 เงินสํ ารองจ่ าย (รหัสบัญชี 111000)

จํานวน

500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดกรณี ฉุกเฉิ น จําเป็ น เร่ งด่วน หรื อเพื่อการสาธารณภัยต่าง
ๆ
เช่น ภาวะนํ้าท่วมและภัยแล้ง ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1710 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2544 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19
1.8 รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)
จํานวน
143,000 บาท
1. เพื่อจ่ ายเป็ นค่ าบํา รุ งให้แก่ สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยตามหนัง สื อสมาคม
สันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่ อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบํารุ งสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ โดยพิจารณาจากรายรับจริ งประจําปี ที่ผา่ นมาของสมาชิ ก
ยกเว้น เงิ นกู้ เงินจ่ายขาด เงิ นสะสม เงิ นอุดหนุ นทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่ ง
ส่ วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่ งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 เทศบาลมี ร ายรั บ ที่ นํ า มาคํา นวณตั้ง จ่ า ยเป็ นค่ า บํา รุ งสมาคมสั น นิ บ าตเทศบาล จํา นวน
22,382,024.95 x 0.00167 บาท ค่ า บํา รุ ง สมาคมสั น นิ บ าต ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 คํา นวณตั้ง จ่ า ยได้
37,377.98 บาท ดังนั้น ค่าบํารุ งสมาคมสันนิบาตตั้งจ่าย จํานวนเงิน 38,000 บาท
2. สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมการดําเนิ นงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรื อพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เรื่ องการกําหนดหลักเกณฑ์ เพื่อ
สนับสนุ นให้ อปท. ดําเนิ นงานและบริ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น หรื อพื้นที่
พ.ศ.2552 ให้ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 จํานวนเงิน 85,000 บาท
3. สําหรับจ่ายเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1
ส่ ว น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สมทบ 1 ส่ ว น และรั ฐ บาล 1 ส่ ว น โดยถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2553 จํา นวนเงิ น 20,000 บาท
บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 140

1.9 เงินช่ วยพิเศษ (รหัสบัญชี 111400)

จํานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าทําศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ผูม้ ีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย โดยตั้งไว้ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว
1093 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2554
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2. บําเหน็จ/บํานาญ (รหัสบัญชี 512000)
รวม
459,920 บาท แยกเป็ น
2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 120100)
จํานวน
459,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น (กบท.) โดยจ่ายตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิ นบํา เหน็ จบํา นาญข้า ราชการส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2546 ประกอบกับ
หนังสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0818.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิ งหาคม 2554 โดยให้คาํ นวณ ตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
อุดหนุน เงินที่มีผอู ้ ุทิศไว้ และรายได้จากพันธบัตร (22,996,000 x 2%)
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เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ การประปา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ของ
เทศบาลตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- ประมาณการรายรับ
- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
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รายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
รายรับ

รับจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

ก. รายได้

4,242,904.46

3,887,000.00

4,022,000.00

1. ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า

4,171,400.15

3,800,000.00

3,950,000.00

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. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

23,797.71

20,000.00

25,000.00

ข. เงินทีง่ บประมาณทัว่ ไป

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,242,904.46

3,887,000.00

4,022,000.00

2. ค่าเช่ามาตรวัดนํ้า

ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
รวมทั้งสิ้ น
รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
หมวด
1. งบกลาง

จ่ ายจริง
ปี 2559

ประมาณการ
ปี 2560

ประมาณการ
ปี 2561

94,380.00

161,140.00

153,840.00

2. งบบุคลากร

621,603.50

1,560,600

1,002,560.00

3. งบดําเนินการ

2,080,164.81

1,713,260.00

2,348,060.00

107,843.00

445,000.00

517,400.00

5. งบรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

0.00

6. งบเงินอุดหนุ น

0.00

0.00

0.00

2,903,991.31

3,880,000.00

4,021,860.00

4. งบลงทุน

รวมทั้งสิ้ น
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รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ การประปา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 การประปา เทศบาลตําบลบ้ านลาด
อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้ น

ตั้งไว้

4,022,000

บาท แยกเป็ น

1. หมวดรายได้
1.1 ประเภทค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า
ตั้งไว้
3,950,000 บาท
โดยประมาณว่าจะจําหน่ายนํ้าผ่านมาตรวัดนํ้าให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560
1.2 ประเภทค่าเช่ามาตรวัดนํ้า
ตั้งไว้
32,000 บาท
ตั้งรับเป็ นค่าเช่ามาตรวัดนํ้า โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560
1.3 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งไว้
25,000 บาท
ตั้งรับเป็ นค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจากการจัดเก็บในปี 2560
1.4 ประเภทผลประโยชน์ค่าแรง
ตั้งไว้
10,000 บาท
ตั้งรับเป็ นค่าแรงในการขอต่อท่อนํ้าประปาใหม่ หรื อย้ายมาตร โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติ
จากการจัดเก็บในปี 2560
1.5 ประเภทผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว้
5,000 บาท
ตั้งรับเป็ นค่าขายแบบ และรายได้อื่นๆที่ไม่ได้ระบุประเภท โดยประมาณการตั้งรับตามสถิติจาก
การจัดเก็บในปี 2560
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)
วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดบริ โภคอย่างเพียงพอ
ฯลฯ
งานที ท่ ํา
- งานผลิตและบริ การ
- งานซ่อมบํารุ ง
- งานการเงินและบัญชี
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการประปา เทศบาลตําบลบ้านลาด

งบประมาณรวม

3,868,020 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ การประปา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านเศรษฐกิจ (รหัสบัญชี 00300)
แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)
งาน

งานกิจการประปา
( 00332 )

รวม

งบ
งบบุคลากร

1,002,560

1,002,560

เงินเดือน
งบดําเนินการ

1,002,560
2,348,060

1,002,560
2,348,060

30,000
738,000
671,560
908,500
517,400
157,400
360,000

30,000
738,000
671,560
908,500
517,400
157,400
360,000

3,868,020

3,868,020

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอืน่
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจ่ ายงบกลาง งานกิจการประปา
ด้ านการดําเนินงานอืน่ (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริ หารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
- เพื่อให้การบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
- เพื่อให้สามารถบริ หารงานหรื อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน ฉุ กเฉิ นและจําเป็ น ที่เกิดขึ้น เช่น การ
แก้ไขปั ญหาภัยแล้ง หรื อหยุดผลิตนํ้าประปา ตลอดจนการแก้ปัญหาประปาตามนโยบายของคณะ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ ฯลฯ
ฯลฯ
งานที ท่ ํา
- งานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรื อผูกพันไว้กบั บุคคลภายนอก
- งานเร่ งด่วน ฉุ กเฉิ น และจําเป็ นตามนโยบายคณะผูบ้ ริ หาร และการใช้เงินสํารองจ่าย
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการประปา เทศบาลตําบลบ้านลาด

งบประมาณรวม

153,840 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ การประปา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้ านการดําเนินงานอื่น (รหัสบัญชี 00400)
แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

งบ
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รายจ่ายงบกลางอื่น
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (กบท.)
รวม

งาน

งานงบกลาง
( 00411 )

รวม

153,840
12,000
61,400
80,440

153,840
12,000
61,400
80,440

153,840

153,840
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลบ้ านลาด อําเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองประปา
ประมาณการรายจ่ าย
แผนงานการพาณิชย์ (รหัสบัญชี 00330)

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

4,021,860 บาท แยกเป็ น
3,868,020 บาท แยกเป็ น
3,868,020 บาท แยกเป็ น

งานกิจการประปา (รหัสบัญชี 00332)
รวมทั้งสิ้ น
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)
รวม
1,002,560 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม
1,002,560 บาท แยกเป็ น
(1) เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)
จํานวน
509,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นเดื อนและเงิ นปรับปรุ งเงิ นเดือนประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา
(ผูอ้ าํ นวยการกองการประปา 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่ ายผลิต 1 อัตรา, เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา, เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 1 อัตรา)
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว ให้แก่เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตรา
(3) เงินประจําตําแหน่ ง (รหัสบัญชี 220300)
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผอู ้ าํ นวยการกองการประปา, หัวหน้าฝ่ ายผลิต
(4) ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา (รหัสบัญชี 220500)
จํานวน
214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างและเงินปรับปรุ งค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
(5) ค่ าตอบแทนพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน
216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน 2 อัตรา
(6) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (รหัสบัญชี 220800) จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นเพิ่มการครองชี พชัว่ คราวและจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง
ทัว่ ไป จํานวน 1 อัตรา
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2. งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)
รวม
2,348,060 บาท แยกเป็ น
รวม
30,000 บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)
1. ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(รหัสบัญชี 310300)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บ ตั ิง านนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและลู กจ้า ง
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิราชการเป็ นกรณี เร่ งด่วนนอกเวลาราชการเป็ นครั้งคราว
2. เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลื อการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (รหัสบัญชี 532000)
รวม 738,000
บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน
685,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การให้ผรู ้ ับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่ งมิใช่ เป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุ ภณั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง เช่น สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลและทําความสะอาดบริ เวณการประปา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเปลี่ยนทราย
กรองนํ้า ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและการบริ การต่าง ๆ ฯลฯ
2. รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
(รหัสบัญชี 320300)
จํานวน
13,000

บาท

2.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
จํานวน
13,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เช่ น ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พ ัก
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดิ นทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุ ม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับ
คําสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
3. ค่ าบํารุ งรักษาและซ่ อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จํานวน
40,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)
รวม
671,560 บาท แยกเป็ น
1. วัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กาว ตรายางลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ ม โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยว
น้องกับค่าวัสดุสาํ นักงาน
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2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ าหรื อวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟโคม
ไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ ปลัก๊ ไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า เบรกเกอร์ ลําโพง และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับค่าวัสดุ
ไฟฟ้ าและวิทยุ
3. วัสดุก่อสร้ าง (รหัสบัญชี 330600)
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิ น ดิน ทราย
ไม้กระดาน เลื่ อย สว่าน ท่อประปา ข้อต่อ ข้องอ กาวทาท่อ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับค่า
วัสดุก่อสร้าง
4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง สําหรับใช้กบั รถจักรยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรกล
ต่าง ๆ เช่ น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทีย น และค่าใช้จ่ายอื่ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ค่าวัส ดุ ยานพาหนะ
และขนส่ ง
5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (รหัสบัญชี 330800)
จํานวน
46,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ เชื้ อเพลิ งและหล่ อลื่ น สําหรั บใช้กบั รถจักรยานยนต์ หรื อเครื่ องจักรกล
ต่าง ๆ เช่ น นํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดี เซล นํ้ามันเครื่ อง และค่า ใช้จ่ายอื่ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับค่า วัสดุ เชื้ อเพลิ ง
และหล่อลื่น
6. วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์
(รหัสบัญชี 330900)
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ ม คลอรี น เคมี ภณ
ั ฑ์ นํ้ายาต่าง ๆ ชุ ดตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าประปา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)
จํานวน
15,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ เช่ น แผ่ น บัน ทึ ก ข้อ มู ล หมึ ก พิ ม พ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
8. วัสดุอนื่ ๆ (รหัสบัญชี 331700)
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อมิเตอร์ ประปา ฯลฯ

จํานวน

50,000

2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)
รวม
1. ค่ าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ า สําหรับการประปา

908,500
908,000

บาท
บาท แยกเป็ น
บาท

2. ค่ าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)
จํานวน
500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การด้านไปรษณี ยโ์ ทรเลข ที่ ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของการ
ประปา เช่ น ค่ า ส่ ง ไปรษณี ย ภัณฑ์ หรื อ พัส ดุ ภ ณ
ั ฑ์ ค่า บริ ก ารส่ ง ธนาณัติ ค่ า บริ ก ารโทรเลข ค่ า ดวงตรา
ไปรษณี ยากร ฯลฯ
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3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 530000)
รวม
517,400 บาท แยกเป็ น
3.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
รวม
157,400 บาท แยกเป็ น
1. ครุภัณฑ์ สํานักงาน (รหัสบัญชี 410100)
จํานวน
7,500 บาท
1. เก้ าอีส้ ํ านักงาน
จํานวน
7,500 บาท
เพื่ อจ่า ยเป็ นค่า จัดซื้ อเก้า อี้สํา นัก งาน จํา นวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท โดยมี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุ ภณั ฑ์ ดังนี้
- เก้าอี้บุหนัง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) หน้า 162
2. ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง (รหัสบัญชี 410500)
จํานวน
9,900 บาท
1. สว่ านโรตารี่ 3 ระบบ
จํานวน
9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ 3 ระบบ จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์
ดังนี้
- ปลอกหุ ม้ สายไฟปรับมุมได้อิสระเพื่อป้ องกันสายไฟขาด
- ด้ามจับหลักและด้ามจับเสริ มเป็ นแบบนุ่มช่วยให้จบั เครื่ องมือได้อย่างมัน่ คง
- กําลังไฟเข้าพิกดั 800 W
- แรงกระแทก 0 - 3 J
- อัตรากระแทกที่ความเร็ วพิกดั 0 - 4000 ครั้ง/นาที
- ความเร็ วพิกดั 0 - 900 รอบ/นาที
- นํ้าหนักไม่รวมสายไฟ 2.9 กก.
- ความยาว 407 มม.
- ความกว้าง 83 มม.
- ความสู ง 210 มม.
- หัวจับดอก SDS-plus
- เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรี ต (ดอกสว่านกระแทก) 4 - 26 มม.
- ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสําหรับคอนกรี ต (ดอกสว่านกระแทก) 8 - 16 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสู งสุ ดของการเจาะปูน (ดอกเจาะคว้าน) 68 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสู งสุ ดของการเจาะเหล็กกล้า 13 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางสู งสุ ดของการเจาะไม้ 30 มม.
* จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น เนื่ องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 2564) หน้า 162
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3.ค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์
(รหัสบัญชี 411800)
จํานวน
140,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นรายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํา รุ งรั ก ษา โครงสร้ า งของครุ ภัณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น
เครื่ องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่ งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุ งตามปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
3.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง (รหัสบัญชี 542000) รวม
360,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่ าก่ อสร้ างสิ่ งสาธารณูปโภค
(รหัสบัญชี 420900)
จํานวน
200,000 บาท
1.โครงการติดตั้งประตูน้ าํ เพื่อระบายตะกอนในท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านลาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 100,000 บาท
- โดยทําการติดตั้งประตูน้ าํ ขนาด 3 นิ้ ว จํานวน 16 จุด บริ เวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตําบล
บ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านลาด) บรรจุแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 125
2.โครงการขยายท่อเมนประปาในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี จํานวนเงิน 100,000 บาท
- โดยทําการฝังท่อเมนประปา PVC Ø 4 นิ้ว ยาว 200.00 เมตร บริ เวณหมู่ที่ 1 ตําบลบ้านลาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านลาด) บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 124
2. ค่ าบํารุ งรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
(รหัสบัญชี 421100)
จํานวน
160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาซ่ อมแซม และปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

/แผนงานงบกลาง…
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แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้ น

153,840
153,840
153,840

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น

งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)
รวม
บาท แยกเป็ น
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 511000)
รวม
73,400 บาท แยกเป็ น
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม (รหัสบัญชี 110300) จํานวน
12,000 บาท
สําหรับจ่ายเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านลาด จํานวน
2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพร้อม
กับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่ งเป็ นเงิ นสมทบในอัตราเดี ยวกันด้วย โดยให้ถือปฏิ บตั ิตามหนังสื อ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
1.2 รายจ่ ายงบกลางอืน่
จํานวน
61,400 บาท
1. เพื่ อจ่ า ยเป็ นเงิ นสํา รองจ่า ยในกรณี ฉุ ก เฉิ นหรื อมี ค วามจํา เป็ นที่ จะต้องจ่ า ยเงิ นเพื่ อการ
ปฏิบตั ิงานของกิจการประปาซึ่ งมิได้ต้ งั จ่ายไว้ หรื อตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย หากไม่ดาํ เนิ นการอาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ทางราชการได้หรื อที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนซึ่ งมิได้ต้ งั งบประมาณไว้ โดยอํานาจผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูอ้ นุมตั ิ จํานวนเงิน 55,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของพนักงานผูต้ รวจสัมปทาน ประกอบกิ จการประปาเพื่อส่ งไป
ยังกองพัฒนานํ้าสะอาด กรมโยธาธิ การ จํานวนเงิน 200 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37 เนื้ อที่ 1-0-00 ไร่ ตําบลบ้านลาด
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 4,050 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน พบ.37
เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 2,050 บาท
5. สําหรั บ จ่ายเป็ นค่ าธรรมเนี ยมการรั ง วัดที่ ดินราชพัส ดุ แปลงหมายเลขทะเบี ยน พบ.37
เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเงิน 100 บาท
2. บําเหน็จ/บํานาญ (รหัสบัญชี 512000)
รวม
2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
(รหัสบัญชี 120100)
จํานวน

80,440

บาท แยกเป็ น

80,440

บาท

เพื่ อจ่ า ยเป็ นเงิ นสมทบกองทุ นบํา เหน็ จบํา นาญข้า ราชการส่ วนท้องถิ่ น (กบท.) เป็ นเงิ น
78,960 บาท โดยจ่า ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิ นบําเหน็ จบํานาญข้า ราชการส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0818.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิ งหาคม
2554 โดยให้คาํ นวณตั้งจ่ายในอัตราร้ อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผอู ้ ุทิศไว้ และรายได้จากพันธบัตร 4,022,000.00x2%

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
งบ

หมวดรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
ค่าชําระหนี�เงินต้น
ค่าชําระดอกเบี�ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี�ยยังชีพคนพิการ
เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินช่วยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น (กบท.)

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

839,700
25,000
80,000
5,046,000
950,400
42,000
500,000
143,000
60,000
459,920

839,700
25,000
80,000
5,046,000
950,400
42,000
500,000
143,000
60,000
459,920

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

695,520
120,000

695,520
120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�
ปรึกษานายกเทศมนตรี

120,000
198,720

120,000
198,720

1,374,480

1,374,480

3,565,800
128,800
190,500
692,100

5,909,200
152,800
279,000
1,509,660

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น
เงินเดือน
(ฝ่ายประจํา)

รวม

เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหน่ง
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

1,087,400
60,000
403,200

306,000

478,000
24,000
28,500
414,360

264,000

208,000

งบ

งบดําเนินงาน

หมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น

ค่าเบี�ยประชุม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ
รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

108,000
12,000

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

108,000
12,000

40,000
20,000
250,000

1,250,000

30,000
36,000
20,000
30,000

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

108,000
12,000
50,000

193,500

100,000

รวม

1,076,300
156,000
40,000

1,400,300
192,000
90,000

7,000
70,000
144,000
40,000
1,010,000
60,000

7,000
140,000
180,000
80,000
2,833,500
60,000

รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติ
ราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื�นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา
ของเทศบาลตําบลบ้านลาด

150,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง
โครงการ 7 วันอันตราย

100,000
10,000

โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ

50,000

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ�นปีใหม่

5,000
100,000

100,000
10,000
50,000
5,000
100,000

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

รวม

100,000

100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
โครงการจัดงานรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ รัชกาลที� 9

100,000
50,000

100,000
50,000

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9

100,000

100,000

20,000

20,000

1,000

1,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24
เมษายน
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
โครงการจัดทําผังเมืองรวมในพื�นที�
เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

50,000

50,000

โครงการชุมชนคน To Be (To Be
Number One)

20,000

20,000

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โครงการท้องถิ�นสวยด้วยมือเรา
โครงการเทศบาลร่วมใจทําความ
สะอาดแม่นํ�าเพชรบุรีในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านลาด

30,000
15,000
15,000

30,000
15,000
15,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

50,000

50,000

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และตําบลในการจัดทําแผนชุมชน
และทบทวนแผนพัฒนาสี�ปี
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

100,000
40,000

100,000
40,000

30,000

30,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

รวม

20,000

20,000

โครงการป้องกันและบําบัดนํ�าเสียใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

โครงการฝึกอบรม และ/หรือศึกษาดู
งาน ของคณะกรรมการชุมชน
เทศบาล และผู้เกี�ยวข้อง

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

10,000

10,000

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ/หรือ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลบ้านลาด

250,000

250,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากรเพื�อการปฏิบัติงาน

20,000

20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

50,000

50,000

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการพัฒนาทําความสะอาดที�
สาธารณะหรือกิจกรรมอนุรักษ์
สิ�งแวดล้อมเนื�องในวันสําคัญต่างๆ

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

รวม

30,000

30,000

โครงการเยาวชนคนบ้านลาด
ปลอดภัยโรคเอดส์

30,000

30,000

โครงการรณรงค์/สนับสนุนป้องกัน
โรคเอดส์ , โรคไข้หวัดนก
โรคติดต่อ และโรคระบาดอื�น ๆ
ในเขตพื�นที�ของเทศบาลตําบลบ้าน

20,000

20,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันตาลโตนด และของดี
บ้านลาด

150,000
70,000

150,000
70,000

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ของส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ

50,000

50,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

30,000

30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลบ้านลาด

50,000

30,000

30,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

50,000

20,000
221,000

20,000
221,000

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการสํารวจข้อมูลเพื�อจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ�น
(ด้านการเกษตรและแหล่งนํ�า)

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

5,000

5,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทาง
ศาสนา

รวม

30,000

30,000

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลบ้าน

30,000

30,000

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว

20,000

20,000

โครงการอบรมป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์และตั�งครรภ์ในวัยเรียน

20,000

20,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารและ
ตลาดในเขตเทศบาลตําบลบ้านลาด

20,000

20,000

150,000

150,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

40,000

โครงการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื�อนที�
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานเทศบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

40,000

25,000

25,000
20,000

30,000
100,000

20,000

50,000

10,000
30,000

140,000

200,000

70,000

270,000

งบ

หมวดรายจ่าย

ค่าวัสดุ

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื�องแต่งกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุการศึกษา
วัสดุเครื�องดับเพลิง
วัสดุสํารวจ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการสื�อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี�สํานักงาน
ตู้เหล็ก
โต๊ะหมู่บูชา

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

30,000
70,000

30,000
100,000
100,000

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

50,000

10,000

60,000

20,000
350,000

50,000
200,000
250,000

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

10,000
10,000

100,000

260,000
80,000
135,000
350,000
30,000
295,000
660,000
250,000
50,000
45,000
40,000
20,000
180,000

290,000
20,000
20,000
40,000

20,000
30,000
20,000
290,000
20,000
20,000
40,000

10,000
11,000
8,500

17,500
11,000
8,500

160,000
55,000

100,000
100,000

45,000
260,000

50,000
10,000

15,000
30,000

20,000
10,000

20,000
50,000

20,000

10,000
20,000
30,000

20,000

5,000

2,500

รวม

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

2,650,000

2,650,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

9,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื�องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
ตู้กดนํ�าร้อน - นํ�าเย็น
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

19,000
6,500
50,000

ครุภัณฑ์เครื�องดับเพลิง
ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ

30,000

50,000
50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื�องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาว ดํา ชนิด Network
แบบที� 1 (27 หน้า/นาที)

ค่าที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า
บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 6
ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

4,000
49,000

15,800

ครุภัณฑ์อื�น
สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์

100,000
250,000

รวม

9,000
19,000
6,500
4,000
179,000
50,000

15,800

100,000
250,000

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่นํ�า
บริเวณริมแม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 8
ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สวนสมเด็จย่า หมู่ที� 7 ตําบลบ้าน
ลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

รวม

200,000

200,000

790,000

790,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
ริมแม่นํ�าเพชรบุรี หมู่ที� 4 ตําบล
บ้านลาด อําเภอ บ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

500,000

500,000

โครงการก่อสร้างป้ายประจําซอยใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านลาด ตําบล
บ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี

175,000

175,000

โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บริเวณข้างตลาดนัดหาดทราย หมู่ที�
2 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

500,000

500,000

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.
บริเวณบ้านนายจําลอง สังข์พุก หมู่ที�
2 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

317,500

317,500

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงาน แผนงานงบ แผนงาน
แผนงาน
แผนงาน
กลาง อุตสาหกรรม การศาสนา สร้างความ
และการโยธา วัฒนธรรม เข้มแข็งของ
และ
ชุมชน
นันทนาการ

ประเภทรายจ่าย
โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.
บริเวณบ้านนายณรงค์ศักดิ� แช่มช้อย
หมู่ที� 3 ตําบลบ้านลาด อําเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงาน
สังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ แผนงาน
รักษาความ บริหารงาน
สงบภายใน
ทัว� ไป

รวม

388,800

388,800

โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.
บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพลายเพชร
หมู่ที� 8 ตําบลบ้านลาด อําเภอ บ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี

498,600

498,600

โครงการปรับปรุงไหล่ถนน ทาง
หลวงแผ่นดิน 3179 ตั�งแต่สี�แยก
บ้านลาดถึงร้านพรนุภาพ ตําบล
บ้านลาด อําเภอบ้านลาด จังหวัด

880,000

880,000

200,000

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและ
สิ�งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื�น รายจ่ายอื�น

ค่าจ้างที�ปรึกษาเพื�อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึ�งมิใช่เพื�อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที�ดิน และ/หรือสิ�งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น

100,000

20,000

24,000

24,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

100,000
รวม

8,146,020

3,729,600

20,000

1,141,000

630,000
195,000

7,708,900

326,000

2,458,360

1,735,000

730,000
1,038,000 11,516,520 37,994,400

