เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบำลตำบลทองผำภูมิ
อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
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ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยทีเ่ ป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น
79,500,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 74,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

ยอดรวม
20,396,020.00
2,206,360.00
30,807,510.00
600,000.00
8,432,130.00
1,110,000.00
1,860,000.00
8,587,980.00
74,000,000.00
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทัง้ สิ้น 5,500,000 บาท
ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม
140,000.00
2,015,900.00
3,044,100.00
300,000.00
-

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น

5,500,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิมีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559

(ลงนาม)
นายประเทศ บุญยงค์
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

อนุมัต/ิ เห็นชอบ
(ลงนาม)

ว่าทีร่ ้อยตรี
สุจินต์ ศรีวิเชียร
นายอาเภอทองผาภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ปี 2556
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.โครงการแข่งขันกีฬาว่ายน้าเทศบาลต้าบลทองผาภูมิ
2.โครงการฝึกสอนและส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันจักรยาน
3.โครงการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วย
พระราชทาน "คิงส์คัพ"

รายจ่ายจริง
ปี 2557

28,800.00

ปี 2558

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2559

ปี 2560

134,834.00

291,600.00

99,675.00
107,629.00
389,680.00

100,000.00
72,120.00
525,085.00

100,000.00
150,000.00
550,000.00

-

100,000.00
150,000.00
550,000.00

รวมค่าใช้สอย

320,400.00

596,984.00

832,039.00

800,000.00

-

800,000.00

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินการ
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

80,250.00
80,250.00
400,650.00
400,650.00

596,984.00
596,984.00

5,080.00
17,655.00
22,735.00
854,774.00
854,774.00

30,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
110,000.00
910,000.00
910,000.00

50.00
27.27
3.30
3.30

10,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
80,000.00
880,000.00
880,000.00

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุอื่น

-
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ปี 2556
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.โครงการจัดงานวันลอยกระทง
2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
3.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
4.โครงการค่ายพระพุทธบุตร
5.โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รวมค่าใช้สอย
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ปี 2558

919,951.00
331,950.00
29,405.00
48,560.00
-

27,725.00
253,300.00
31,875.00
-

299,375.00
263,445.00
32,325.00
49,730.00
344,975.00

1,329,866.00
1,329,866.00
1,730,516.00

312,900.00
312,900.00
909,884.00

989,850.00
989,850.00
1,844,624.00

ปี 2559

400,000.00
300,000.00
30,000.00
50,000.00 150,000.00
930,000.00
930,000.00
1,840,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง(%)

ปี 2560

100.00
-

400,000.00
300,000.00
30,000.00
250,000.00

5.38
5.38
1.09

980,000.00
980,000.00
1,860,000.00
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบประมาณรวมทัง้ สิ้น
8,587,980 บาท
1. งบกลาง
รวม
8,587,980 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
482,700 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงกรณีนำยจ้ำงในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำ
จ้ำงทีเ่ ทศบำลจะต้องจ่ำยเพือ่ อุดหนุนค่ำเบีย้ ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง ซึ่งตั้งไว้ 440,000 บำท
ตำมพระรำชบัญญัติ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จำนวน 454,700 บำท ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ และ จำนวน 28,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลืองบเฉพำะกำรของกิจกำรประปำ ตั้งจ่ำยจำกรำยได้

3,000,000 บำท

1.3 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
จำนวน
6,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ส.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17 ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎำคม 2558
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.4 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
จำนวน
1,927,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.5 กำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพผู้พิกำร
จำนวน
270,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพให้กับผู้พิกำร ตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย 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
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.6 เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
340,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.7 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
รวม
1,238,280 บำท
1.7.1 ค่ำบำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
จำนวน
100,000 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 2558 เทศบำลมีรำยรับจริง
ของงบประมำณทัว่ ไปทัง้ สิ้นจำนวน 81,716,569.12 บำท หักจ่ำยขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
และเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จำนวน 23,896,111 บำท คงเหลือรำยรับจริงทีน่ ำไปคำนวณเป็นเงิน
57,820,458.12 บำท เมื่อคำนวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกแล้ว เทศบำลต้องจ่ำยเป็นค่ำบำรุง ส.ท.ท
จำนวน 96,560.17 บำท จึงตั้งจ่ำยไว้ 100,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
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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
908,280 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำเช่ำรถยนต์สำหรับใช้ในรำชกำร จำนวน 3 คัน ระยะเวลำเช่ำ 5 ปี
1. รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหำร จำนวน 1 คัน อัตรำเดือนละ 35,280 บำท จำนวน 12 เดือน
เป็นเงิน 423,360 บำท ตำมสัญญำเช่ำ เลขที่ E 1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
2. รถยนต์ไว้ใช้ในรำชกำรสำหรับงำนกำรศึกษำ จำนวน 1 คัน อัตรำเดือนละ 24,750 บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 297,000 บำท ตำมสัญญำเช่ำ เลขที่ E 1/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558
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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
1,284,000 บำท
1.9.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท) จำนวน
1,064,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2560 โดยไม่รวม รำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้
ปีงบประมำณพ.ศ. 2560 ประมำณกำรรับไว้ 74,000,000 บำท หักเงินอุดหนุนทัว่ ไป 20,800,000 บำท
คงเหลือนำมำคำนวณอัตรำร้อยละ 2 เท่ำกับ 1,064,000 บำท
- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2559
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

1.9.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบำนำญ
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบำบำญ
-พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494

จำนวน

25,000 บำท
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- หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้
1.9.5 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) จำนวน
10,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
-พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494
- หนังสือสำนักงำนกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมกำรส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560
ตั้งจ่ำยจำกรำยได้

*************************************
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น (ก.บ.ท)
จำนวน
50,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่ เติม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกำศคระกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงำนจ้ำง
ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้ำทีต่ ้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรประกันสังคม เว้นแต่ค่ำเบีย้ ประกันให้เทศบำล
เป็นผู้ชำระแทนพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จำนวน
70,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่ เติม
พระรำชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน
เทศบำลจังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง หมวด 5 ข้อ 33 ให้พนักงำนจ้ำงได้
รับสิทธิประโยชน์และมีหน้ำทีต่ ้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรประกันสังคม เว้นแต่ค่ำเบีย้ ประกันให้เทศบำล
เป็นผู้ชำระแทนพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินสำรองจ่ำย
จำนวน
20,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินสำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสำธำรณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวมเท่ำนั้น
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้
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งบบุคลากร
เป็นเงิน
2,015,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
2,015,900 บาท
เงินเดือนพนักงำน
จำนวน
439,500 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนเทศบำล จำนวน 2 อัตรำ
ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
จำนวน
215,800 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำประจำปีให้แก่ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 1 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
จำนวน
1,215,100 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงประจำปี
จำนวน 10 อัตรำ ของงำนประปำ ตั้งจ่ายจากรายได้
เงินเพิม่ ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง
จำนวน
145,500 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง จำนวน 10 อัตรำ ของงำนประปำ
ตั้งจ่ายจากรายได้
งบดาเนินการ
เป็นเงิน
3,044,100 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
139,200 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จำนวน
2,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสอบสัมภำษณ์ในกำรดำเนินกำรคัดเลือกเพือ่ บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในกรณีพิเศษ และในกำรดำเนินกำรคัดเลือกพนักงำนเทศบำล เพือ่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
ในสำยงำนผู้บริหำร ให้กับคณะกรรมกำรทีไ่ ด้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งของเทศบำลและจ่ำยเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นกรณ์พิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี) และค่ำตอบแทนอื่นๆ
ทีส่ ำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมประเภทรำยจ่ำยนี้ 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
10,000 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
300,000 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
รำยจ่ำยทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
จำนวน
50,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร เช่น
ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
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ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของคณะผู้บริหำร
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเทศบำล ทีเ่ ดินทำงไปประชุม อบรม
สัมมนำ ดูงำน หรือไปติดต่อรำชกำร ตำมระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่น พ.ศ.2555
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
จำนวน
130,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ตำมควำมจำเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
626,000 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 ให้พนักงำน
เทศบำลได้ศึกษำหำควำมรู้เพิม่ เติม ธงชำติหรือธงต่ำงๆ ฯลฯ
-หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559
เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของทีจ่ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน
60,000 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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
3,000 บำท
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ เช่น อุปกรณ์ทำควำมสะอำดสำนักงำน เช่นไม้กวำด
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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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน
180,000 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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
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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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำเครื่องแต่งกำย
จำนวน
6,000 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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
20,000 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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
ค่ำวัสดุอื่นๆ

จำนวน

120,000 บำท
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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 ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ
ตั้งจ่ายจากรายได้
1,978,900 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,978,900 บำท
ค่ำไฟฟ้ำ
จำนวน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในสำนักงำน /ในทีส่ ำธำรณะ หรือ อำคำรสถำนทีท่ อี่ ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิ ตั้งจ่ายจากรายได้
งบลงทุน
รวม
300,000
ค่าครุภัณฑ์
รวม
300,000
ครุภัณฑ์โรงงำน
รวม
300,000
- โครงกำรจัดซื้อมอเตอร์พร้อมปัม้ น้ำ
จำนวน
300,000
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำโครงกำรจัดซื้อมอเตอร์พร้อมปัม้ น้ำ พร้อมตู้คอนโทรล ค่ำอุปกรณ์และติดตั้ง
รำยละเอียดตำมแบบทีเ่ ทศบำลกำหนด จำนวน 1 ชุด (เป็นครุภัณฑ์ทมี่ ิได้กำหนดไว้ในบัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ได้สอบถำมรำคำในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์) ตั้งจ่ายจากรายได้
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