เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี

6

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
บัดนี้ถึงเวลาทีผ่ ู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตาบลทองผาภูมิ จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น
183,646,287.45 บาท
1.1.2 เงินสะสม
11,383,848.12 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
52,978,147.46 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 2 โครงการ
รวม 2,484,000 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 4 โครงการ
รวม 13,100,000 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
- บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560
2.1 รายรับจริงทัง้ สิ้น
จานวน
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2.2 เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
2.3 รายจ่ายจริง
งบกลาง
งบบุคลากร

จานวน

81,295,933.97 บาท ประกอบด้วย
1,377,535.15
560,027.31
1,606,118.07
72,960.00
151,000.00
57,403,301.44
20,124,992.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

892,595.20 บาท
65,910,627.94 บาท ประกอบด้วย
7,937,599.17 บาท
19,009,513.00 บาท

3

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

20,727,622.37
15,769,597.00
20,000.00
2,446,296.40

บาท
บาท
บาท
บาท

2.4 รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน

892,595.20 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

420,000.00 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
3.1 งบเฉพาะการกิจการประปา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งานกิจการประปา เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
มีสถานะการเงิน ดังนี้
3.1.1 เงินฝากธนาคาร ทัง้ สิ้น
12,056,425.50 บาท
3.1.2 เงินสะสม
8,805,683.36 บาท
3.2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560
3.2.1 รายรับจริง ทัง้ สิ้น
ค่าจาหน่ายน้าจากมาตรวัดน้า
ค่าขายแบบแปลน
ผลประโยชน์อื่นจากค่าแรง
ผลประโยชน์อื่นจากค่าสารวจ
ผลประโยชน์อื่นจากค่าบรรจบ
ค่าดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทัว่ ไป
เงินได้อื่นๆ (ค่าขายทอดตลาด)
เทศบัญญัติเพิม่ เติม (เทศบาล)
รายได้เบ็ดเตล็ด
3.2.2 รายจ่ายจริง
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
3.2.3 มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

5,568,054.33 บาท ประกอบด้วย
2,462,483.00
5,700.00
2,280.00
1,710.00
89,531.33
3,000,000.00
1,800.00
4,550.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,968,952.91 บาท ประกอบด้วย
111,716.00
1,882,372.00
2,674,864.91
300,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

-

บาท

ปี 2558
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

396,274.00

รายจ่ายจริง
ปี 2559

ปี 2560

384,959.00

391,927.00

3,000,000.00

4,500,000.00

1,872,800.00
250,000.00
3,000,000.00

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

7,415,967.17

1,128,000.00
164,532.00

1,102,460.00
164,532.00

1,064,000.00
164,532.00

12,000.00

13,900.00

1,278,992.00
7,397,873.39

1,242,432.00
8,658,399.17

1,292,532.00
5,213,218.56

96,560.17
800,000.00
100,000.00
904,680.00

ปี 2561

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2562

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

5.95
7.25
11.11
14.89
-

489,320.00
6,000.00
2,557,600.00
288,000.00
3,780,000.00
340,000.00

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

3.00
-

103,000.00
50,000.00
80,000.00
100,000.00
904,680.00
40,000.00
8,738,600.00

5.54
100.00
-

1,144,000.00
165,000.00
20,000.00
10,000.00
1,339,000.00
10,077,600.00

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

ปี 2558
69,470,853.72

รายจ่ายจริง
ปี 2559
60,078,366.07

ปี 2560
62,089,511.04

ปี 2561
71,671,820.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2562
78,000,000.00
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น
10,077,600 บาท
1. งบกลาง
รวม
10,077,600 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
489,320 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณีนำยจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำ
จ้ำงทีเ่ ทศบำลจะต้องจ่ำยเพือ่ อุดหนุนค่ำเบีย้ ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ซึ่งตั้งไว้ 489,320 บำท
-เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 460,920 บำท ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ และ จำนวน 28,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพำะกำรของกิจกำรประปำ ตั้งจ่ำยจำกรำยได้

3,780,000 บำท

1.3 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
จำนวน
6,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์
-เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2558
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.4 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
จำนวน
2,557,600 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ
-เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ.2556
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.5 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิกำร
จำนวน
288,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้พิกำร
-เป็นไปตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรจ่ำยเบีย้ ควำมพิกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเบีย้ ควำมพิกำรให้กับคนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.6 เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
340,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น เช่นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ำปำไหลหลำก
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน และโรคติดต่อ
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.7 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
รวม
1,237,680 บำท
1.7.1 ค่ำบำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
จำนวน
103,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ตั้งจ่ำยในอัตรำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงปีทผี่ ่ำนมำ(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) ตำมหนังสือสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ที่ ส.ท.ท 562/2555 ลงวันที่ 28
มิถุนำยน 2555 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่ำบำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 ลงวันที่14 มิถุนำยน 2555 ในปี 2560 เทศบำลมีรำยรับจริง
ของงบประมำณทัว่ ไปทัง้ สิ้นจำนวน 81,295,870.14 บำท หักจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จำนวน 20,124,992 บำท คงเหลือรำยรับจริงทีน่ ำไปคำนวณเป็นเงิน
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61,170,878.14 บำท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกแล้ว เทศบำลต้องจ่ำยเป็นค่ำบำรุง ส.ท.ท
จำนวน 102,155.37 บำท จึงตั้งจ่ำยไว้ 103,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.7.2 เงินสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน นักศึกษำและ
จำนวน
100,000 บำท
ผู้ด้อยโอกำส
เพือ่ จ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำในหลักสูตรทีส่ ูงกว่ำกำรศึกษำขึ้นพืน้ ฐำน(ซึ่งรัฐบำลจัดให้โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย) หรือเทียบเท่ำแต่ต้องไม่สูงกว่ำปริญญำตรี ไม่เกินปีละ 33,000 บำท ต่อคนให้แก่นักเรียน
นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำส ทัง้ นี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมหนังสือ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรตั้งงบประมำณเพือ่ ให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนนักศึกษำและผู้ด้อยโอกำสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.7.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ
จำนวน
80,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีต่ ำมประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติลงวันที่ 29 กันยำยน 2552 เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์
เพือ่ สนับสนุนให้บริกำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพ ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ทีโ่ ดยในกรณีเทศบำล
ได้กำหนดวงเงินสมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขทีไ่ ด้รับจำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ รำยละเอียดตำมหนังสือ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17
กรกฎำคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
รำยกำรเงินอุดหนุนทัว่ ไป สำหรับรำยกำรรำยจ่ำยทีเ่ ป็นภำระผูกพัน (กำรสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ)
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.7.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
จำนวน
50,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดหำอุปกรณ์ในสิ่งทีป่ ระชำชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ กำรจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจกำรจรำจร เช่น เครื่องหมำยจรำจร
สัญญำณไฟ แผงกั้น สี ตีเส้นจรำจร ทำสีและตีเส้น ฯลฯ ตำมหนังสือสั่งกำรที่
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2539
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.7.5 ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
จำนวน
904,680 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำรถยนต์สำหรับใช้ในรำชกำร จำนวน 3 คัน ระยะเวลำเช่ำ 5 ปี
1. รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหำร จำนวน 1 คัน อัตรำเดือนละ 35,080 บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 420,960 บำท ตำมสัญญำเช่ำ เลขที่ E 1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
2. รถยนต์ไว้ใช้ในรำชกำรสำหรับงำนกำรศึกษำ จำนวน 1 คัน อัตรำเดือนละ 24,650 บำท
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จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 295,800 บำท ตำมสัญญำเช่ำ เลขที่ E 1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
3. รถยนต์ไว้ใช้ในรำชกำรสำหรับกองช่ำง จำนวน 1 คัน อัตรำเดือนละ 15,660 บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 187,920 บำท ตำมสัญญำเช่ำ เลขที่ E 1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.8 เงินช่วยพิเศษ
1.8.1 เงินช่วยค่ำทำศพ
จำนวน
40,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำทำศพในกรณีพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง ของเทศบำล
ถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำร
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2537
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.9 บำเหน็จ /บำนำญ
จำนวน
1,339,000 บำท
1.9.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท) จำนวน
1,144,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2562 โดยไม่รวม รำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้
ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ประมำณกำรรับไว้ 78,000,000 บำท หักเงินอุดหนุนทัว่ ไป 20,800,000 บำท
คงเหลือนำมำคำนวณอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ 1,144,000 บำท
- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.9.2 เงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรำยเดือน
จำนวน
165,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำทีจ่ ะพ้นหรือมีสิทธิได้รับ
บำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรำยเดือน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2541
- หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2553
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.9.3 เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลผู้รับบำนำญ
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลผู้รับบำนำญ
-พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้

จำนวน

20,000 บำท
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1.9.4 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) จำนวน
10,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
-พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494
- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้

*************************************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่าย
ทัง้ สิ้น
6,370,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง
เป็นเงิน
141,800 บาท
งบกลาง
รวม
141,800 บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น
จานวน
141,800 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (ก.บ.ท)
จำนวน
51,800 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2561 โดยไม่รวม รำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้
ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ประมำณกำรรับไว้ 6,370,000 บำท หักเงินช่วยเหลือจำกงบทัว่ ไป
3,780,000 บำท คงเหลือนำมำคำนวณอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ 51,800 บำท
- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2561
ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
70,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณีนำยจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำ
จ้ำงทีเ่ ทศบำลจะต้องจ่ำยเพือ่ อุดหนุนค่ำเบีย้ ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
งบบุคลากร
เป็นเงิน
2,092,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,092,800 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
494,100 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนเทศบำล จำนวน 2 อัตรำ
ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
239,100 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำประจำปีให้แก่ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 1 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,253,640 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประจำปี
จำนวน 10 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
105,960 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง จำนวน 8 อัตรำ ของงำนประปำ
ตั้งจ่ายจากรายได้
งบดาเนินการ
เป็นเงิน
3,636,400
ค่าตอบแทน
รวม
341,000
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จำนวน
181,000
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้
1. เพือ่ จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงำน
จำนวน
166,000
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี)
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
2. เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวน
15,000
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุม
-หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0402.5/ ว 156 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร ตั้งจ่ายจากรายได้

บาท
บาท
บำท
บำท

บำท

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
จำนวน
130,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำและ
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พนักงำนจ้ำงเทศบำล ทีไ่ ด้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำทีน่ อกเวลำรำชกำรปกติ หรือวันหยุดรำชกำร
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
จำนวน
30,000 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
605,400 บาท
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
จำนวน
305,400 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
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-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้
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
200,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตำมควำมจำเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
690,000 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
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-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
40,000 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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
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ตำมงบประมำณ
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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
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ตำมงบประมำณ
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
45,000 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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้
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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้
2,000,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,000,000 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน /ในทีส่ ำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนทีท่ อี่ ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีทเี่ บิกจ่ำย
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ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งจ่ายจากรายได้

งบลงทุน
รวม
499,000
ค่าครุภัณฑ์
รวม
109,000
ครุภัณฑ์สำนักงำน
รวม
11,000
- ตู้เหล็ก
จำนวน
11,000
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จำนวน 2 ตู้
เป็นครุภัณฑ์ทกี่ ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
หน้ำที่ 23 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากรายได้

บาท
บาท
บำท
บำท

ครุภัณฑ์โรงงำน
รวม
98,000 บำท
- เครื่องปัม้ น้ำ
จำนวน
98,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปัม้ น้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 แรงม้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่ำ
75 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ำได้ สูงไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ
(เป็นครุภัณฑ์ทมี่ ิได้กำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ได้สอบถำมรำคำท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
หน้ำที่ 23 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม
390,000 บาท
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนเชื่อมต่อถังกรองน้ำประปำ
จำนวน
120,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนเชื่อมต่อถังกรองน้ำประปำ ระหว่ำงโรงกรองน้ำทัง้ สองจุด
(รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ ทศบำลกำหนด )
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
หน้ำที่ 6 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากรายได้
- โครงกำรปรับปรุงระบบท่อจ่ำยน้ำประปำ ของเทศบำลตำบล

จำนวน

270,000 บำท

190

ทองผำภูมิ (บริเวณโรงกรองน้ำประปำบน)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรปรับปรุงระบบท่อจ่ำยน้ำประปำ ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
(บริเวณโรงกรองน้ำประปำบน) พร้อมวำงท่อชนิดเหล็ก ขนำด 6 นิ้ว ระยะทำงยำวไม่น้อยกว่ำ
48 เมตร (รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ ทศบำลกำหนด )
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม่ เติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
หน้ำที่ 6 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากรายได้
*************************************************

