เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี

6

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยทีเ่ ป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น
80,870,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

ยอดรวม
20,476,200.00
2,371,920.00
24,421,820.00
1,590,000.00
13,849,520.00
1,430,000.00
1,540,000.00
9,320,540.00
75,000,000.00
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 5,870,000 บาท
ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม
141,600.00
2,052,200.00
3,412,200.00
264,000.00
-

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

5,870,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิมีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)
นายประเทศ บุญยงค์
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)

ว่าทีร่ ้อยตรี
สุจินต์ ศรีวิเชียร
นายอาเภอทองผาภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2557
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิการ
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เงินสารองจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. ค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจร
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4. เงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาฯ
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน
เงินช่วยเหลือค่าทาศพ
รวมงบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือน
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบานาญ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบานาญ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
รวมบาเหน็จ/บานาญ
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

รายจ่ายจริง
ปี 2558

ปี 2559

389,591.00
-

396,274.00

384,959.00

1,500,000.00
120,000.00
70,000.00
100,000.00
676,560.00
2,856,151.00

3,000,000.00

4,500,000.00

87,012.56
70,000.00
85,500.00
281,900.00
3,920,686.56

92,392.39
80,000.00
100,000.00
904,680.00
56,850.00
6,118,881.39

1,084,000.00
164,532.00

1,128,000.00
164,532.00

1,102,460.00
164,532.00
12,000.00

1,248,532.00
4,104,683.00
65,950,879.67

1,292,532.00
5,213,218.56
69,470,853.72

1,278,992.00
7,397,873.39
60,702,866.07

ปี 2560

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2561

482,700.00 6,000.00
1,927,000.00
270,000.00 3,000,000.00
340,000.00

4.32
23.76
4.00
9.67
-

461,860.00
6,000.00
2,384,800.00
259,200.00
3,290,000.00
340,000.00

100,000.00
50,000.00
80,000.00
100,000.00
908,280.00 40,000.00
7,303,980.00

0.40
-

100,000.00
50,000.00
80,000.00
100,000.00
904,680.00
40,000.00
8,016,540.00

1.88
-

1,084,000.00
165,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
1,304,000.00
9,320,540.00
75,000,000.00

1,064,000.00
165,000.00
20,000.00
25,000.00
10,000.00
1,284,000.00
8,587,980.00
74,200,000.00
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แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น จานวน
13,849,520 บาท
1. งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
1,353,550 บาท
1.1 งบบุคลากร
รวม
594,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
594,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
531,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 2 อัตรา
ของงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจากรายได้
42,000 บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ ผู้อานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559
ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
21,300 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่างๆให้แก่ พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,775 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,300 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้
1.2 งบดาเนินงาน
รวม
654,250 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทน
รวม
116,250 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
44,250 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณ์พิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้างเทศบาล ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีน่ อกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาเทศบาล ตามสิทธิทจี่ ะได้รับ
ตามระเบียบ ดังนี้
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา
ตามสิทธิทจี่ ะได้รับตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายจากรายได้
1.2.2 ค่าใช้สอย
รวม
208,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
88,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
-กรณีจ้างเหมาบริการ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กรณีจ้างแรงงาน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน และ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541
ตั้งจ่ายจากรายได้
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รายจ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
40,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเ่ ดินทาง
ไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0803/ว 571 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากรายได้
80,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามความจาเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
1.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
330,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
70,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ
เช่น หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด
เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กาว ตรายาง กรรไกร น้าดื่มบริการประชาชน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เพลา ตลับลูกปืน ไขควง
น็อตและสกูร หม้อน้า คีมล็อค ฟิลม์กรองแสง กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
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ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ
เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
1.3 งบลงทุน
รวม
105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
105,000 บาท
7,200 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
7,200 บาท
1. เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โครงเหล็กบุนวม จานวน 12 ตัว
(เป็นครุภัณฑ์ทมี่ ิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากรายได้
97,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
22,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว ) ราคา 22,000 บาท จานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม)
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากรายได้
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
จานวน
17,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
ราคา 17,000 บาท จานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากรายได้
42,000 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล จานวน 2 เครื่อง
ราคา 21,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากรายได้
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท
จานวน 6 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากรายได้

*************************************

16,800 บาท
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2. งานไฟฟ้าถนน
รวม
5,921,890 บาท
2.1 งบบุคลากร
รวม
1,550,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,550,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
484,560 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 3 อัตรา
ของงานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
42,600 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ต่างๆให้แก่ พนักงานเทศบาล จานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,775 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,600 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
185,400 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปีให้แก่ลูกจ้างประจา
จานวน 1 อัตรา ของงานไฟฟ้า ถนน ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
770,880 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจาปี
จานวน 6 อัตรา ของงานไฟฟ้าถนน ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
67,380 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 6 อัตรา ของงานไฟฟ้าถนน
ตั้งจ่ายจากรายได้
2.2 งบดาเนินงาน
รวม
830,070 บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน
รวม
130,070 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
120,070 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณ์พิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้างเทศบาล ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีน่ อกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
หนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากรายได้
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2.2.2 ค่าใช้สอย
รวม
420,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
300,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
-กรณีจ้างเหมาบริการ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กรณีจ้างแรงงาน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน และ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541
ตั้งจ่ายจากรายได้
รายจ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
20,000 บาท
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเ่ ดินทาง
ไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0803/ว 571 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากรายได้
100,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามความจาเป็น
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ตั้งจ่ายจากรายได้

2.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
280,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
สปอร์ตไลท์ เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
50,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือ้ ง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น อ่างล้างมือ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เพลา ตลับลูกปืน ไขควง
น็อตและสกูร หม้อน้า คีมล็อค ฟิลม์กรองแสง กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ
เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
30,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ตามความจาเป็น ฯลฯ
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-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
2.3 งบลงทุน
รวม
3,541,000
3,541,000
2.3.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,541,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
1,139,000
1.โครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในเขตเทศบาล
รวม
(บริเวณฝั่งวัดท่าขนุน)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการปรับปรุงรางระบายน้าภายในเขตเทศบาล
(บริเวณฝั่งวัดท่าขนุน) ถนนเทศบาลซอย 22 บริเวณสามแยกบ้านอาจารย์สมควร มีราศรี
ฝั่งด้านขวา ยาวไม่น้อยกว่า 135 เมตร และฝั่งด้านซ้าย ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมทาการ
ปรับปรุงถนนในส่วนต่า (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 58 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

บาท
บาท
บาท
บาท

500,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า รางระบายน้า ภายในเขตเทศบาล รวม
ตาบลทองผาภูมิ (บริเวณแยกแฟลตตารวจ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้า รางระบายน้า ภายในเขต
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ (บริเวณแยกแฟลตตารวจ ) ถนนเทศบาลซอย 5 ยาว ไม่น้อยกว่า 34 เมตร
และก่อสร้างระบบระบายน้า โดยใช้ท่อระบายน้า ขนาด 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 54 เมตร
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
367,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ภายในเขตเทศบาลตาบล
รวม
ทองผาภูมิ (บริเวณถนนสายหลังร้านรสเด็ด ฝั่งขวา)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ภายในเขต
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ (บริเวณถนนสายหลังร้านรสเด็ด ฝั่งขวา) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
กว้าง ไม่น้อยกว่า 0.35 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 90 เมตร ฝารางระบายเป็นฝาคอนกรีต
สลับฝาตะแกรงเหล็ก (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
260,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้า
รวม
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ)
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้า
โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ) โดยทาการเสริมผิวถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ พร้อม
ทาการตีเส้นจราจร รวมพืน้ เสริมผิวไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร
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(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

1,275,000 บาท
5.โครงการปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหลัก)
รวม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล (ถนนสายหลัก)
โดยทาการเสริมผิวถนนเทศบาลสายหลัก ช่วงบริเวณศูนย์ท่องเทีย่ วไปทางสี่แยกทองผาภูมิ
พร้อมทาการตีเส้นจราจร รวมพืน้ เสริมผิวไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 )
จานวน 480,159 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ และ จานวน 794,841 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

**********************************************
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3.งานสวนสาธารณะ
รวม
1,746,600 บาท
3.1 งบดาเนินงาน
รวม
170,000 บาท
3.1.1 ค่าใช้สอย
รวม
130,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
-กรณีจ้างเหมาบริการ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กรณีจ้างแรงงาน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน และ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541
ตั้งจ่ายจากรายได้
30,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามความจาเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
3.1.2 ค่าวัสดุ
รวม
40,000 บาท
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ
เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
20,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นค่าพันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา ยาป้องกันและกาจัดศัตรูพืช

144

ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จอบพรวน เครื่องดักแมลง คราดซี่ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
3.2 งบลงทุน
รวม
1,576,600
17,600
3.2.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
17,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
17,600
1.เครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้
รวม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุม่ ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากรายได้

บาท
บาท
บาท
บาท

1,559,000 บาท
3.2.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,559,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
1,559,000 บาท
1.โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
รวม
(ท่าน้า) ใหม่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการจัดทาโครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(ท่าน้า) ใหม่ ห้องน้า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร แยก หญิง-ชาย ห้องน้าหญิง จานวน
10 ห้อง ห้องน้าชาย จานวน 5 ห้อง พร้อมห้องน้าผู้พิการ จานวน 1 ห้อง เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมทาระบบระบายน้า (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 หน้า 27 ) ตั้งจ่ายจากรายได้

**************************************************
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4.งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
4,827,480 บาท
4.1 งบบุคลากร
รวม
2,096,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,096,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
363,360 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
227,520 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปีให้แก่ลูกจ้างประจา
จานวน 1 อัตรา ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,378,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 11 อัตรา ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
126,660 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 10 อัตรา ของงานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากรายได้
4.2 งบดาเนินงาน
รวม
2,631,140 บาท
4.2.1ค่าตอบแทน
รวม
306,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
164,140 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณ์พิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจ่ายจากรายได้
42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาเทศบาล ตามสิทธิทจี่ ะได้รับ
ตามระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ
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วิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้างเทศบาล ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีน่ อกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
ตามหนังสือสั่งการ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากรายได้
4.4.2ค่าใช้สอย
รวม
1,775,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
1,500,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ
-กรณีจ้างเหมาบริการ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กรณีจ้างแรงงาน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน และ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541
ตั้งจ่ายจากรายได้
รายจ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
150,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเ่ ดินทาง
ไปประชุม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี้
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0803/ว 571 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
เรื่อง แจ้งเวียนพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ตั้งจ่ายจากรายได้
2. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น
ทีจ่ าเป็นสาหรับจัดทาโครงการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) ตั้งจ่ายจากรายได้
125,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามความจาเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
4.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
550,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทาความสะอาดสานักงาน เช่นไม้กวาด
ไม้ถูพนื้ แปรงขัดพืน้ น้ายาล้างกระจก ผงซักฟอก ถังน้า รวมถึงแก้วน้า จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เพลา ตลับลูกปืน ไขควง
น็อตและสกูร หม้อน้า คีมล็อค ฟิลม์กรองแสง กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
250,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ
เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ตามความจาเป็น ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
100,000 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือ้ ง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน เลื่อย สว่าน เหล็กเส้น อ่างล้างมือ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตั้งจ่ายจากรายได้
100,000 บาท
4.3. งบลงทุน
รวม
100,000 บาท
4.3.1 ค่าครุภัณฑ์
100,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามความจาเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่าย
ทัง้ สิ้น
5,870,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง
เป็นเงิน
141,600 บาท
งบกลาง
รวม
141,600 บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น
จานวน
141,600 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (ก.บ.ท)
จำนวน
51,600 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2560 โดยไม่รวม รำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้
ปีงบประมำณพ.ศ. 2561 ประมำณกำรรับไว้ 5,870,000 บำท หักเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ ไป
3,290,000 บำท คงเหลือนำมำคำนวณอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ 51,600 บำท
- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560
ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
70,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณีนำยจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำ
จ้ำงทีเ่ ทศบำลจะต้องจ่ำยเพือ่ อุดหนุนค่ำเบีย้ ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
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งบบุคลากร
เป็นเงิน
2,052,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,052,200 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
467,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนเทศบำล จำนวน 2 อัตรำ
ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
227,520 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำประจำปีให้แก่ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 1 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,235,520 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประจำปี
จำนวน 10 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
122,160 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง จำนวน 10 อัตรำ ของงำนประปำ
ตั้งจ่ายจากรายได้
งบดาเนินการ
เป็นเงิน
3,412,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
317,200 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จำนวน
170,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงำน
จำนวน
162,000 บำท
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี)
2. เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวน
8,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุม
งำนก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเกณฑ์ กระทรวงมหำดไทย ที่ มท.0808.4/ว3652
ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2553 ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
127,200 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและ
พนักงำนจ้ำงเทศบำล ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำทีน่ อกเวลำรำชกำรปกติ หรือวันหยุดรำชกำร ตำม
หนังสือสั่งกำร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2550
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
20,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงประจำ
ตำมสิทธิทจี่ ะได้รับตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549
-หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 เรื่อง กำรเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าใช้สอย
รวม
370,000 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
120,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำกำจัดสิ่งปฏิกูล
ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน (ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำน) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ (รำยจ่ำยเกี่ยวกับ
กำรจ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำงวิทยุ กระจำยเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ)
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ ประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดีตำมคำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ฯลฯ
-กรณีค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ
ค่ำจ้ำงเหมำเดินสำยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำเพิม่ เติม ค่ำธรรมเนียม รวมถึงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
กำรเพิม่ กำลังไฟฟ้ำ กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ กำรบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ และอุปกรณ์
-กรณีจ้ำงเหมำบริกำร
ให้ถือปฎิบัติตำมหนังสือสั่งกำร หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภำคม 2541 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กรณีจ้ำงแรงงำน
ให้ถือปฎิบัติตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้ำงแรงงำน และ พระรำชบัญญัติ
แรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2541
ตั้งจ่ายจากรายได้
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รำยจ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
100,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเทศบำล ทีเ่ ดินทำงไปประชุม อบรม
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
150,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตำมควำมจำเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
675,000 บาท
ค่ำวัสดุสำนักงำน
จำนวน
50,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งสิ่งของทีม่ ีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้นฯ
เช่น หนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด
เทป พีวีซีแบบใส กระดำษคำร์บอน กำว สมุด กุญแจ แผ่นป้ำยชื่อสำนักงำน แผงปิดประกำศ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จำกกำรซื้อหรือจ้ำงพิมพ์ ค่ำรับวำรสำร ค่ำซื้อหนังสือพิมพ์
ค่ำจัดทำวำรสำรเผยแพร่ ค่ำน้ำดื่มบริกำรประชำชน ค่ำจัดซื้อสมุดทะเบียนบ้ำนและบัตรประจำตัว
ประชำชนทีใ่ ช้กับระบบ on-line ของสำนักทะเบียนกลำง หนังสือเกี่ยวกับกฏหมำยต่ำงๆเพือ่ ให้
พนักงำนเทศบำลได้ศึกษำหำควำมรู้เพิม่ เติม ธงชำติหรือธงต่ำงๆ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
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ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
30,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สำยไฟฟ้ำ เทปพันสำยไฟฟ้ำ
สำยไฟฟ้ำ ปลั๊ก สวิตซ์ หลอดไฟฟ้ำ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ลำโพง ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน
สปอร์ตไลท์ เครื่องวัดควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
3,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ทำควำมสะอำดสำนักงำน เช่นไม้กวำด
ไม้ถูพนื้ แปรงขัดพืน้ น้ำยำล้ำงกระจก ผงซักฟอก ถังน้ำ รวมถึงแก้วน้ำ จำน ชำม ถ้วยกำแฟ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
250,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ สี แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ทรำย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือ้ ง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวำน เลื่อย สว่ำน เหล็กเส้น อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
30,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยำงรถ เพลำ ตลับลูกปืน ไขควง
น็อตและสกูร หม้อน้ำ คีมล็อค ฟิลม์กรองแสง กรวยจรำจร สัญญำณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
60,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยำนพำหนะและขนส่งตลอดจนเครื่องจักรกลต่ำงๆ
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจำรบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่ำน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
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ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน
100,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ ถุงมือ กระดำษกรอง น้ำยำต่ำงๆ
เวชภัณฑ์ ออกซิเจน และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ขำตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระดำษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์มสไลด์ ภำพถ่ำยดำวเทียม ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำเครื่องแต่งกำย
จำนวน
5,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กำงเกง ผ้ำ ถุงเท้ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก
ผ้ำผูกคอ และอื่นๆ ตำมควำมจำเป็น ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
วัสดุกำรเกษตร
จำนวน
2,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่นค่ำพันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพำะชำ ยำป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จอบพรวน เครื่องดักแมลง ครำดซี่ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
40,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
เมำส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
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ค่ำวัสดุอื่นๆ
จำนวน
100,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้ำ หัวเชื่อมแก๊ส ตะแกรงกันสวะ หัววำล์วเปิด-ปิด ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณ ตั้งจ่ายจากรายได้
2,050,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,050,000 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน /ในทีส่ ำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนทีท่ อี่ ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิ ตั้งจ่ายจากรายได้
งบลงทุน
รวม
264,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
14,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
รวม
14,000 บำท
- กล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล
จำนวน
14,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล ควำมละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ) ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม
250,000 บาท
- โครงกำรเจำะดันลอดใต้พนื้ ผิวถนน พร้อมวำงท่อขนำด 6 นิ้ว จำนวน
250,000 บำท
เชื่อมเข้ำกับระบบประปำเดิม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรเจำะดันลอดใต้พนื้ ผิวถนน พร้อมวำงท่อขนำด 6 นิ้ว เชื่อมเข้ำกับระบบประปำเดิม
ท่อเหล็กขนำด 6 นิ้ว ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ ทศบำลกำหนด )
ตั้งจ่ายจากรายได้
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