เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

7

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตขิ นึ้ ไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ และโดยอนุมัตขิ องผู้วา่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1 เทศบัญญัตนิ เี้ รียกว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อ 2 เทศบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
75,500,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

21,562,310.00
2,254,000.00

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

24,679,150.00

แผนงานสาธารณสุข

1,395,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

10,085,660.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,940,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,840,000.00

ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

6,243,880.00
70,000,000.00
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท
ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

งบกลาง

140,000.00

งบบุคลากร

1,981,900.00

งบดาเนินการ

2,995,000.00

งบลงทุน

383,100.00

งบรายจ่ายอืน่

งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้

5,500,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตนิ ี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)
นายประเทศ บุญยงค์
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)

ว่าที่ร้อยตรี
สุจินต์

ศรีวเิ ชียร

นายอาเภอทองผาภูมิ ปฏิบัตริ าชการแทน
ผู้วา่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตัง้ แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รายรับจริง
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558

824,040.00
9,515.20
107,112.00

855,878.00
10,296.10
101,142.00

937,179.00
9,069.65
111,736.00

850,000.00
10,000.00
100,000.00

-5.88
0.00
0.00

900,000.00
10,000.00
100,000.00

940,667.20

967,316.10

1,057,984.65

960,000.00

-5.21

1,010,000.00

2,555.95
634.00
144,400.00
119,850.00
290.00
580.00

4,345.60
7,342.27
127,780.00
203,800.00
270.00
180.00

4,462.00
3,712.47
122,940.00
137,100.00
60.00
200.00

140,000.00
100,000.00
500.00
500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.29
-20.00
0.00
0.00

4,000.00
3,000.00
120,000.00
120,000.00
500.00
500.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

19

หมวด/ประเภท/รายละเอียด
ปี 2555
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าปรับผุ้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ
ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิด 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
ค่าใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างแต่งผม
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

125,631.00
3,300.00
4,140.00
300.00
600.00
638.00
2,000.00
1,410.00
406,328.95

รายรับจริง
ปี 2556
9,600.00
1,575.00
3,320.00
3,700.00
1,200.00
600.00
1,323.94
2,000.00
1,270.00
368,306.81

ปี 2557

ปี 2558

860.00
12,200.00
33,792.00
4,700.00
5,600.00
600.00
300.00
280.00
2,000.00
1,360.00
17,526.00
347,692.47

500.00
20,000.00
3,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
272,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.25

ปี 2559
500.00
10,000.00
20,000.00
3,000.00
3,000.00
500.00
500.00
500.00
2,000.00
1,000.00
289,000.00
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หมวด/ประเภท/รายละเอียด
46,500.00
1,865,409.43
29,505.00
1,941,414.43

รายรับจริง
ปี 2556
2,712.00
80,000.00
2,094,584.42
30,110.00
2,207,406.42

ปี 2557
5,310.00
29,365.00
2,548,619.56
36,945.00
2,620,239.56

208,100.00
125,762.50
460.00
334,322.50

172,900.00
83,877.90
1,250.00
258,027.90

48,900.00
92.00
101,016.00
150,008.00

3,820.00
3,820.00

6,330.00
6,330.00

ปี 2555
ค่าเช่าที่ดนิ
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สินอืน่ ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์
รวมหมวดรายได้เบ็ตเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเลื่อน

-

-

102,666.79

40,000.00
2,000,000.00
20,000.00
2,060,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
0.00
25.00
0.00
0.00
0.24

ปี 2559
5,000.00
30,000.00
2,000,000.00
20,000.00
2,055,000.00

100,000.00
100,000.00
200,000.00

20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00

80,000.00
100,000.00
180,000.00

3,000.00
3,000.00

0.00
0.00

3,000.00
3,000.00

0.00

100,000.00

ปี 2558

-
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หมวด/ประเภท/รายละเอียด
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดนิ
รวมหมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมทุกหมวด

ปี 2555
42,644,801.62
32,503.50
479,426.35
861,527.15
25,049.77
27,141.99
979,317.00

รายรับจริง
ปี 2556
45,978,350.20
26,212.00
500,713.22
1,094,688.39
23,479.57
48,758.82
623,741.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)
-4.94
0.00
0.00
-1.67
0.00
-25.00
-100.00
67.74

ปี 2557
49,525,196.88
41,292.37
501,852.34
682,618.66
26,540.28
45,264.64
223,427.00

ปี 2559
42,500,000.00
1,150,000.00
40,000.00
488,000.00
870,000.00
25,000.00
40,000.00
250,000.00

45,049,767.38

48,295,943.20

51,148,858.96 42,705,000.00

-6.46

45,463,000.00

11,087,987.00

19,935,572.80

16,315,369.00

15,300,000.00

-37.25

21,000,000.00

11,087,987.00
59,764,307.46

19,935,572.80
72,038,903.23

16,315,369.00 15,300,000.00
71,640,152.64 61,500,000.00

-37.25
-13.82

21,000,000.00
70,000,000.00

ปี 2558
40,500,000.00
40,000.00
480,000.00
870,000.00
20,000.00
20,000.00
775,000.00
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115

แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณรวมทัง้ สิน้ จานวน
10,085,660 บาท
1. งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
รวม
1,173,850 บาท
1.1 งบบุคลากร
รวม
445,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
445,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
403,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้กบั พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจาตาแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 11 เมษายน 2547
ผู้อานวยการกองช่าง ระดับ 7 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตัง้ จ่ายจากรายได้
1.2 งบดาเนินการ
รวม
682,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทน
รวม
72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างของกองช่างผู้ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กบั พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจาของกองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาของ
กองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากรายได้
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1.2.2 ค่าใช้สอย
รวม
160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแก่เทศบาล
เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ของกองช่างและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
รายจ่ายที่เกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองช่าง ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองช่าง
ตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
1.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
450,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต้ า่ งๆ ตูต้ า่ งๆ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวซี ีแบบใส กระดาษคาร์บอน น้าดืม่ บริการประชาชน ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นใช้กบั ยานพาหนะของกองช่าง ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไวนิล และอืน่ ๆ ตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
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ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน เป็นต้น ตัง้ จ่ายจากรายได้
1.3 งบลงทุน
รวม
46,500 บาท
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม
46,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
40,000 บาท
1.โต๊ะพร้อมเก้าอี้
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิน่ เป็นเกณฑ์) ตัง้ จ่ายจากรายได้
2.ตูเ้ ก็บเอกสาร
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร บานเลื่อน จานวน 4 ตู้ (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิน่ เป็นเกณฑ์) ตัง้ จ่ายจากรายได้
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
6,500 บาท
1. เครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น
จานวน
6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน น้าเย็น จานวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่มิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถามราคาในท้องถิน่ เป็นเกณฑ์) ตัง้ จ่ายจากรายได้
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2. งานไฟฟ้าถนน
รวม
4,508,680 บาท
2.1 งบบุคลากร
รวม
1,474,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,474,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
467,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานไฟฟ้าถนน กองช่าง
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
172,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปีให้แก่ลูกจ้างประจาของงานไฟฟ้า ถนน
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
746,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของงานไฟฟ้า ถนน
ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
88,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงานจ้างของงานไฟฟ้าถนน ตัง้ จ่ายจากรายได้
2.2 งบดาเนินการ
รวม
700,000 บาท
2.2.1 ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างของงานไฟฟ้าถนนผู้ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตัง้ จ่ายจากรายได้
2.2.2 ค่าใช้สอย
รวม
310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาแรงงาน การลอกท่อระบาย ให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึง่
อย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของกองช่างและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
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รายจ่ายที่เกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของกองช่างซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ของกองช่างตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
2.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
360,000 บาท
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ เป็นต้น ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นใช้กบั ยานพาหนะของกองช่าง ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
และอืน่ ๆ ตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
2.3 งบลงทุน
2.3.1 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม
2,334,000 บาท
รวม
2,334,000 บาท
รวม
2,334,000 บาท
1.โครงการย้ายเสาไฟฟ้า ซอยชาวเหนือ
รวม
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการย้ายเสาไฟฟ้า ซอยชาวเหนือ จานวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2.โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายหลัก
รวม
1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางเท้าถนนสายหลัก ตัง้ แต่บริเวณปากทางซอยเทศบาล 10 ไปทางทิศใต้
ทั้ง 2 ด้าน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) นามาจากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณสุชาติ รวม
660,000 บาท
ช่อวิเชียร (ฝั่งวัดท่าขนุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณสุชาติ ช่อวิเชียร (ฝั่งวัดท่าขนุน)
ความกว้าง 7.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
945 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน เสธ วิเชียร รวม
149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน เสธ วิเชียร
ความกว้าง 7.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
187.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.โครงการก่อสร้างป้ายสัญญาณจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนรวม
75,000 บาท
เทศบาลทองผาภูมิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายสัญญาณจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ
ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเขตโรงเรียน (แบบไฟกระพริบ LED) จานวน 2 ป้าย ใช้พลังแสงอาทิตย์โซล่าร์เซล
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6.โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร /ป้ายจราจร
รวม
200,000 บาท
ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร /ป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด) นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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3.งานสวนสาธารณะ
รวม
200,000 บาท
3.1 งบดาเนินการ
รวม
200,000 บาท
3.1.1 ค่าใช้สอย
รวม
140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแก่เทศบาล
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ของกองช่างและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของงานสวนสาธารณะ
ตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
3.1.2 ค่าวัสดุ
รวม
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นใช้กบั ยานพาหนะ ตัง้ จ่ายจากรายได้

60,000 บาท
20,000 บาท

ค่าวัสดุการเกษตร
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นค่าพันธุพ์ ชื ปุ๋ย วัสดุเพาะชา สปริงเกลอร์ ตัง้ จ่ายจากรายได้

*****************************
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4.งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
รวม
4,203,130 บาท
4.1 งบบุคลากร
รวม
1,765,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,765,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
46,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาลของงานกาจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกลู ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
207,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปีให้แก่ลูกจ้างประจาของงานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,360,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของงานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู ตัง้ จ่ายจากรายได้
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
149,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงานจ้างของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ตัง้ จ่ายจากรายได้
4.2 งบดาเนินการ
รวม
1,620,000 บาท
4.2.1ค่าตอบแทน
รวม
50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ผู้ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตัง้ จ่ายจากรายได้
4.4.2ค่าใช้สอย
รวม
1,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแก่เทศบาล
เช่น ค่าจ้างเหมาหาที่สาหรับทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและ
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เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
รายจ่ายที่เกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
120,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานกาจัดขยะมูลฝอยฯ ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
ตัง้ จ่ายจากรายได้
2. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าสัมมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านอกเวลาราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ(นามาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561) ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่เกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน
ของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ตัง้ จ่ายจากรายได้
4.2.3 ค่าวัสดุ
รวม
550,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทาความสะอาดสานักงาน เช่นไม้กวาด ไม้ถพู ื้น
แปรงขัดพื้น น้ายาล้างกระจก ถังน้า รวมถึงแก้วน้า จาน ชาม ถ้วยกาแฟ ฯลฯ ตามความจาเป็น
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่นใช้กบั ยานพาหนะของงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ตัง้ จ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
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และอืน่ ๆ ตามความจาเป็น ฯลฯ ตัง้ จ่ายจากรายได้

4.3. งบลงทุน
รวม
817,900 บาท
4.3.1 ค่าครุภัณฑ์
100,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าบารุงรักษาตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตามความจาเป็น ตัง้ จ่ายจากรายได้
4.3.2 ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม
717,900 บาท
รวม
717,900 บาท
1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศนู ย์คดั แยกขยะ
รวม
717,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศนู ย์คดั แยกขยะ อาคารสองชัน้ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 24.00 เมตร หลังคาโครงเหล็ก มุงเหล็กแผ่นรีดลอน (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกาหนด)
นามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

*************************************************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจ่าย
ทัง้ สิ้น
5,500,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง
เป็นเงิน
140,000 บาท
งบกลาง
รวม
140,000 บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น
จานวน
140,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท)
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคระกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้าง
ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบีย้ ประกันให้เทศบาล
เป็นผู้ชาระแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
70,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคระกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้
รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าทีต่ ้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบีย้ ประกันให้เทศบาล
เป็นผู้ชาระแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสารองจ่าย
จานวน
20,000 บาท
เพือ่ พิจารณาจัดสรรให้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจาเป็นเกิดขึ้นหรือกรณีทไี่ ม่มีงบประมาณรายจ่ายทีเ่ บิกจ่ายได้
หรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้
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งบบุคลากร
เป็นเงิน
1,981,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,981,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
423,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานเทศบาลในหน่วยงานนี้
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
207,840 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,197,220 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้

153,840 บาท

งบดาเนินการ
เป็นเงิน
2,995,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

80,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคาสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาทีม่ ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้
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ค่าใช้สอย
รวม
330,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
140,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานให้บุคคล
ภายนอกทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าใช้จ่ายติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
รายจ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ักให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้
ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิในการอบรมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จานวน
140,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ ค่า
สิ่งของ และค่าแรงงานให้จ่ายจ่าค่าใช้สอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
665,000 บาท
ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าสิ่งของต่างๆ เช่น แปรง ผงซักฝอก สบู่ น้ายา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้

5,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง
จานวน
180,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อประปา ทราย ไม้ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้

147

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
40,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
70,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีนสาหรับฆ่าเชื้อโรคในน้าประปา ตั้งจ่ายจากรายได้

130,000 บาท

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทจี่ าเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้

5,000 บาท

ค่าเครื่องแต่งกาย
จานวน
10,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ ตามความจาเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้
วัสดุการเกษตร
จานวน
5,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร พันธุไ์ ม้ต่างๆ ปุย๋ กรรไกร มีดดายหญ้า จอบ
กระถางต้นไม้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
20,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุอื่นๆ
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดให้อยู่ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได้ เช่น มาตรวัดน้า เป็นต้นและ
อื่นๆ ตามความจาเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
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เพือ่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ ช้สูบน้าประปา โดยใช้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทองผาภูมิ ตั้งจ่ายจากรายได้
งบลงทุน
รวม
383,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
83,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
45,100 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
จานวน
23,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอ์ร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )
จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตั้งจ่ายจากรายได้
-เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน
19,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 19,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตั้งจ่ายจากรายได้
-เครื่องพิมพ์สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
3,100 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 3,100 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตั้งจ่ายจากรายได้
ครุภัณฑ์โรงงาน
รวม
38,000 บาท
- เครื่องสกัดคอนกรีต
จานวน
38,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต รายละเอียดตามแบบทีเ่ ทศบาลกาหนด จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 38,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ทมี่ ิได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ได้สอบถาม
ราคาในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
300,000 บาท
-โครงการก่อสร้างทางลงสะพานแพสูบน้า
จานวน
300,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบันไดทางลงสะพานแพสูบน้า กว้าง 1.25 เมตร ยาว 38.00 เมตร
พร้อมราวกันตกทัง้ สองด้าน รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้
**********************************

