รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตาบลบ้านสิงห์
อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 84,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)

รวม 15,255,720 บาท

งบบุคลากร
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 11,107,720
รวม 8,259,400
จานวน 2,848,320
จานวน 725,760

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 345,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ
28,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 380,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จานวน
2 คน เดือนละ 15,840 บาท/คน
โดยคานวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมาทั้งนี้
ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ
2558 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน
41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

จานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี
ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท
2) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,500 บาท/คน จานวน 2 คน
โดยคานวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในปีงบประมาณ 2558
เทศบาลมีรายรับจริงทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน
41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
เลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,000 บาท

จานวน 180,000 บาท

2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษรองนายกเทศมนตรี เดื อ นละ
4,500 บาท/คน จานวน 2 คน
โดยคานวณตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมี
รายรับจริง ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00
บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จานวน

207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโ ยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิ ก สภาเทศบาล เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 10,080 บาท จานวน 1 คน
2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 7,200 บาท จานวน 1 คน
โดยคานวณ ตั้งจ่ายจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แ ล้วมา ทั้งนี้ไม่รวม
เงิ น กู้ เงิ น สะสม และเงิ น อุ ด หนุ น ทุ ก ประเภท ในปี ง บประมาณ 2558
เทศบาลมี ร ายรั บ จริ ง ทั้ ง สิ้ น 86,206,442.20 บาท หั ก เงิ น อุ ด หนุ น
41,230,032.00 บาท คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก

จานวน 1,555,200 บาท

สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ดังนี้
1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 190,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท
2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 155,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลที่ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท
3) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,209,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน 10 คน เดือนละ 10,080 บาท/คน
โดยคานวณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้ว
มา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
ในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริง ทั้งสิ้น
86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00 บาท
คงเหลือรายรับจริงเป็นเงิน 44,976,410.20 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม 8,259,400 บาท
จานวน 5,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ของพนักงานเทศบาล จานวน 18 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่นระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
และ หั ว หน้ าส านั กปลั ดเทศบาล (นักบริ ห ารงานทั่ว ไประดับ กลาง)
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราว เงิ น เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ
สาหรับพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯให้แก่
พนักงานผู้มีสิทธิได้รับ และเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

205,200 บาท

(3) ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

289,200 บาท

จานวน

195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่
1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
2. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง)
จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
3. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
5. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
6. หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
7. หัวหน้าฝ่ายธุรการ (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจา ให้แก่ลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจาปีของลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม 2,470,000 บาท
จานวน 2,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน
สานักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน 120,000 บาท

งบดาเนินงาน
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม
รวม
รวม
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงาเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตารวจ
จานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น รางวั ล ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ
เทศบาลตามลาดับชั้นของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ที่ มท 0808.3/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท 0313.4/ว 1364 ลงวันที่ 27
เมษายน 2538 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสอบคัดเลือก
และคัดเลือก ตามประกาศ ก.ท.จ.ราชบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547
และ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่า ตอบแทนการ
สอบ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
เพื่อจ่ ายเป็ นเงิน ค่าตอบแทนให้ แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับ หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคาสั่งให้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3,992,000 บาท
3,370,000 บาท
491,000 บาท
40,000 บาท
5,000 บาท

5,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

346,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภา
เทศบาลแต่งตั้งขึ้นโดยได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
ครั้งละ 250 บาท สาหรับประธานกรรมการของแต่ละคณะจะได้รับเบี้ย
ประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ ของอัตราเบี้ยประชุมดังกล่าว ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิ กสภา
เทศบาลที่ดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่
ดารงตาแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ข้อ 5 และคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
พนักงานเทศบาลและกรรมการอื่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการ
เป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคม

รวม
2,615,000 บาท
จานวน 1,700,000 บาท

สั น นิ บ าตแห่ ง ประเทศไทย ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น ตามรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 1,000,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 700,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ ตามรายการ ดังนี้
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จานวน
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าอาหาร ค่าเครื่อ งดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในการเลี้ ย งรั บ รองรวมทั้ ง ค่ า บริ ก าร และ
ค่าใช้จ่ ายอื่ น ซึ่ งจ าเป็ น ต้อ งจ่ ายที่ เกี่ ยวกั บการรั บรองเพื่อ เป็น การ
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
หรือทัศนศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายไม่
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวม
รายรั บ จากพั น ธบั ต ร เงิ น กู้ เงิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ และเงิ น อุ ด หนุ น
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 ก.ค. 2548 ในปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลมีรายรับจริง
ทั้งสิ้น 86,206,442.20 บาท หักเงินอุดหนุน 41,230,032.00 บาท
คงเหลือรายรับจริง เป็นเงิน 44,976,410.20 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม
จานวน
การหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น
ค่ า รั บ รองในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น กั บ

665,000 บาท
10,000 บาท

15,000 บาท

รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อเอกชนรวมถึ งผู้ เข้าประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสาคัญของทางราชการ
จานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ดอกไม้ ธู ป เที ย น ค่ า พานพุ่ ม ค่ า ตกแต่ ง เวที
ค่า ตอบแทนคณะกรรมการ ค่ าจ้ า งเหมา ค่ า วัส ดุอุ ป กรณ์ ค่ าถ้ ว ย
รางวัล ค่าเงินรางวัล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและ
จาเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)
2. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช และ
วันสาคัญทางราชการต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการของทางราชการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 300,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 340,000 บาท)

640,000 บาท

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จานวน 150,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา
จานวน
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการศึกษาและอบรมด้านพัฒ นาบุคลากร
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง เป็ น ค่ า ลงทะเบี ย นในการเรี ย น
หลั กสู ตรต่ าง ๆ ตามที่หน่ ว ยราชการอื่น ๆ กาหนดมา เพื่อพัฒ นา
ความรู้วิสัยทัศน์ และทักษะที่จาเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
จานวน
นอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก รและ
นอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้ า งในสั ง กั ด ตาม

40,000 บาท

40,000 บาท

รู ป แบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวั น ที่ 16
กรกฎาคม 2556 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตาบลบ้านสิงห์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการและวิทยากร
ค่า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ า วั ส ดุ อุ ปกรณ์ ต่ า ง ๆ และ
ค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจาเป็น โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ พนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 137)
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 133)
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายการเลือกตั้ง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 135)
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นสาหรับประชาชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 115)
5. โครงการจัดทาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 140)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทา/ปรับปรุงแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาล
ตาบลสามปี
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 140)
7. ค่าใช้จ่ายในโครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 132)
8. ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 40,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 30,000 บาท)

70,000 บาท

(4) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม
จานวน

264000 บาท
80,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะ
และขนส่ ง อาคารสถานที่ ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของส านั ก ปลั ด เทศบาล
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุสานักงานต่ าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่ 27
มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 40,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 40,000 บาท)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ ต่ า ง ๆ ตามรู ป แบบการจ าแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวัส ดุง านบ้ านงานครั ว ต่า ง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

20,000 บาท

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า วั ส ดุ ก่อ สร้ า งต่ า ง ๆ ตามรูป แบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

6,000 บาท

(8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

จานวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และ
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม 622,000 บาท
จานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับสานักงานเทศบาล ระบบเสียงตาม
สายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 250,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 250,000 บาท)

(2) ประเภทค่าน้าประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสานักงานเทศบาล และอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จานวน

40,000 บาท

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสานักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ากรค่าลงทะเบียนพัส ดุ
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ และอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตของเทศบาลตาบลบ้านสิงห์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
(1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน

รวม
รวม
รวม
รวม

1) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 6 ตัว
จานวน
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างาน จ านวน 6 ตั ว ๆละ 2,500 บาท
เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 151)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จานวน 5 ชุด
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จานวน 5
ชุด ๆ ละ 8,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
จานวน
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ว น ขนาด 24,000
บีทียู แบบขวานหรือตั้งพื้น จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ ปี 2558 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 148)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

156,000
156,000
93,500
93,500

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000 บาท

40,000 บาท

33,000 บาท

4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จานวน
1 เครื่ อ ง ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะและราคาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้า 148) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จานวน

รวม

1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
จานวน
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้อกล้ องถ่ายภาพนิ่ง มีความคมชัดไม่น้อยกว่า 24
ล้านพิกเซล และถ่ายวีดีโอได้ เป็นเงิน 32,500 บาท ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

5,500 บาท

32,500 บาท
32,500 บาท

20,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจาแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ สินสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายใน
การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลของสานักปลัดเทศบาล เช่น อาคารสานักงาน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตามความจ าเป็ น ตามรู ป แบบการจ าแนกประเภทรายรั บ -รายจ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รวม
10,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

