
ส่วนที่  1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
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        บดันี้ปรากฎวา่ เทศบาลต าบลวงัศาลามีความจ าเปน็ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภท

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาลต าบลวงัศาลา  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับ เปน็เงินทั้งส้ิน 3,267,000

 บาท ท าใหม้ีความจ าเปน็ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 เปน็เงินทั้งส้ิน 3,267,000 บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังศาลา

        ตามที่สภาเทศบาลต าบลวงัศาลาได้พจิารณาอนุมัติเทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป

แล้วนั้น

หนา้   2



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
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บันทึกหลักการและเหตผุล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม

แผนงานงบกลาง 66,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,267,000

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน 3,201,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ฉบับที ่1

หนา้   4



3,201,000

3,201,000

3,201,000

66,000

66,000

66,000

3,201,000    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

งบกลาง 66,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

งบลงทุน 3,201,000

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน
งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

แผนงานงบกลาง

งาน

    งบกลาง 66,000

                                             รวม 66,000

                                             รวม 3,201,000

งบกลาง รวมงบ
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 ผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบรีุ

(นายอธสิรรค์ อินทร์ตรา)

ต าแหน่ง นายอ าเภอทา่ม่วง ปฏบิติัราชการแทน

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลา
เหน็ชอบ

(ลงนาม).....อธสิรรค์  อินตรา..............

(นายปรีชา บวับาน)

ยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับ จึงตรา เทศบญัญัติ ฉบบันี้ขึ้นไว ้โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลต าบลวงัศาลา และโดย

อนุมัติของผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบรีุ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบญัญัติ นี้เรียกวา่ เทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบบัที่ 1

ข้อ 2 ใหใ้ช้ เทศบญัญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศ เทศบญัญัติ

ข้อ 3 ใหเ้พิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเปน็จ านวน 3,267,000 บาท จ าแนกเปน็ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสาร

ข้อ 4 ใหเ้พิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเปน็จ านวน 0 บาท จ าแนกเปน็ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

งบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 5 ให ้นายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลา มีหน้าที่รักษาการใหเ้ปน็ไปตาม เทศบญัญัติ และมีหน้าที่ปฏบิติัการเบกิจ่ายเงิน 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงิน

 ประกาศ ณ วนัที่.......26  กันยายน  พ.ศ. 2562................

(ลงนาม)............  ปรีชา  บวับาน........................

โดยที่มีความจ าเปน็ต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมี

รายรับเกิน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ฉบับที ่1

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
      ของเทศบาลต าบลวังศาลา

      อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
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ยอดประมาณการเดมิ
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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอ ทา่มว่ง  จังหวัด กาญจนบรีุ

      ภาษบี ารุงทอ้งที่ 237,424.00 87,424.00                 80,000.00

หมวดภาษีอากร

รายการ รับจริงระหว่างปี
รับจริง

เกินประมาณการ
ยอดประมาณการ

      ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใช้

เคร่ืองขยายเสียง
1,225.00 225.00                            -   

      ค่าใบอนญุาตอื่นๆ 0.00 -500.00                            -   

รายงานประมาณการรายรับ (เพ่ิมเตมิ) ฉบบัที่ 1

      ค่าใบอนญุาตใหต้ั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00                            -   

      ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับ

กจิการที่เปน็อนัตรายต่อสุขภาพ
55,200.00 9,200.00                            -   

      ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหาร

หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึง

มพีื้นที่เกนิ 200 ตารางเมตร

3,500.00 500.00                            -   

                           -   120.00120.00      อากรการฆา่สัตว์

               210,000.00

           2,100,000.002,254,689.959,295,894.25รวมหมวดภาษีอากร

                           -   0.000.00      อากรรังนกอแีอน่

      ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 8,425,305.25 1,884,100.95             1,810,000.00

283,045.00633,045.00      ภาษปีา้ย

                           -   -500.000.00      ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการพนนั

                           -   2,326.204,326.20      ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการขายสุรา

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

                           -   100.008,100.00
      ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการ

แจ้งสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร

                           -   7,840.00167,840.00      ค่าธรรมเนยีมเกบ็และขนมลูฝอย

                           -   -3,099.0046,901.00      ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร

                           -   3,200.008,200.00      ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ

                           -   -930.001,070.00      ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์

                           -   2,830.004,830.00      ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนราษฎร

                           -   3,150.008,150.00      ค่าปรับอื่น ๆ

                           -   29,303.9283,968.92         ค่าปรับการผิดสัญญา

                           -   -26,750.00123,250.00      ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก
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ยอดประมาณการเดมิรายการ รับจริงระหว่างปี
รับจริง

เกินประมาณการ
ยอดประมาณการ

487,000

220,000

13,000

233,000

100,000

5,000

105,000

555,000

9,000,000

4,800,000

120,000

2,250,000

6,800,000

100,000

100,000

3,000,000

1,000

26,726,000

36,119,000

36,119,000

70,670,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,460,516.00 -1,852,584.00                          -   

รวมทกุหมวด 75,258,863.76 3,348,894.46            3,267,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   

      เงินอดุหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และภารกจิถ่ายโอนเลือกท า
35,460,516.00 -1,852,584.00                            -   

      ภาษจีัดสรรอื่นๆ 0.00 -1,000.00                            -   

รวมหมวดภาษีจดัสรร 29,679,292.12 2,953,292.12            1,167,000.00

      ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
5,088,393.00 2,088,393.00                867,000.00

      ค่าภาคหลวงแร่ 92,245.67 -7,754.33                            -   

      ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 105,485.52 5,485.52                            -   

      ภาษสุีรา 0.00 -2,250,000.00                            -   

      ภาษสีรรพสามติ 9,574,899.02 2,774,899.02                            -   

      ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,627,016.50 -172,983.50                            -   

      ภาษธีุรกจิเฉพาะ 177,862.98 57,862.98                            -   

      ภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 618,198.75 63,198.75                            -   

      ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,395,190.68 395,190.68                300,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 26,900.00 -78,100.00                          -   

หมวดภาษีจดัสรร   

      ค่าขายแบบแปลน 21,000.00 -79,000.00                            -   

      รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 5,900.00 900.00                            -   

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 277,700.27 44,700.27                          -   

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็   

      ดอกเบี้ย 270,460.27 50,460.27                            -   

      รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 7,240.00 -5,760.00                            -   

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต
518,561.12 26,896.12                          -   

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ   
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 300,000.00 บาท

รายรับจริงระหวา่งปสูีงกวา่ประมาณการรายรับ

รายรับจริงระหวา่งปสูีงกวา่ประมาณการรายรับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 867,000.00 บาท

80,000.00 บาท

หมวดภาษีอากร

หมวดภาษีจัดสรร 1,167,000.00 บาท

รายรับจริงระหวา่งปสูีงกวา่ประมาณการรายรับ

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

210,000.00 บาท

รายรับจริงระหวา่งปสูีงกวา่ประมาณการรายรับ

ภาษปีา้ย

  บาท  แยกเปน็

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 1,810,000.00 บาท

รายรับจริงระหวา่งปสูีงกวา่ประมาณการรายรับ

2,100,000.00 บาท

ภาษบี ารุงทอ้งที่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบบัที่ 1

รายได้จัดเก็บเอง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่ม่วง   จังหวดักาญจนบรีุ

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น 3,267,000.00
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ยอดประมาณการเดมิ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691,100

691,100

691,100

691,100

691,100

691,100

งบกลาง

งบกลาง

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้น

คุณจรรยา

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้น

คุณทองค า

โครงการกอ่สร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่

 3 ซอย 2

โครงการกอ่สร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกั หมู่ 2

 ศาลาการเกษตร

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกั หมู่ 1 ซอย 1

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 5

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

รวมงบลงทนุ

รวมงบกลาง 691,100 66,000

691,100 66,000

691,100 66,000

รวมทกุแผนงาน 691,100 3,267,000

รวมแผนงานงบกลาง

งบกลาง

0 3,201,000

0 3,201,000

0

0 3,201,000

แผนงานงบกลาง

รวมงานไฟฟา้ถนน

รวมแผนงานเคหะและชมุชน

691,100 66,000เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

3,201,000

0 495,000

0 251,000

0 500,000โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 6

โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 3

691,100 66,000

0 216,000

0 48,000

0 500,000

0 499,000

0 192,000

0 500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบบัที่ 1

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ จา่ยจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานเคหะและชมุชน

เทศบาลต าบลวงัศาลา
อ าเภอ ทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,267,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทนุ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร 

หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 368 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุกกวา้งข้างละ 

0-0.20 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด  พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอ ทา่ม่วง  จังหวดักาญจนบรีุ

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้นคุณจรรยา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

22 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 88 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุก

กวา้งข้างละ 0 – 0.20 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

85 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 340 ตารางเมตร ไหล่ทางหนิคลุก

กวา้งข้างละ 0 – 0.20 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562  หน้าที่

 11 ล าดับ 4

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้นคุณทองค า อ่อนละมัย 192,000 บาท

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562  หน้าที่

 11 ล าดับ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพ่ิมเติม) ฉบบัที่ 1

3,201,000 บาท

3,201,000 บาท

3,201,000 บาท

48,000 บาท

โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 216,000 บาท

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ล าดับ 81
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (บริเวณซอยบา้นคุณศักด์ิชัย) ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 792 

ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธ์

โครงการ

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หน้าที่ 

12 ล าดับ 6

บาทโครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หมู่ 2 ซอย 5

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,600 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตาม

แบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หน้าที่ 

10 ล าดับ 2

โครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หมู่ 3 251,000 บาท

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ล าดับ 3

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก หมู่ 1 ซอย 1 499,000 บาท

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562  หน้าที่

 10 ล าดับ 1

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562  หน้าที่

 11 ล าดับ 3

โครงการก่อสรา้งฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก หมู่ 2 ศาลาการเกษตร 500,000 บาท

โครงการก่อสรา้งฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พรอ้มบอ่พัก หมู่ที่ 3 ซอย 2 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 130 

ทอ่น พร้อมบอ่พกั จ านวน 10 บอ่ ระยะทางรวมทอ่พร้อมบอ่พกั 140 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกั (บริเวณโค้งพอ่ปู)่ โดยฝังทอ่

ระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 130 ทอ่น พร้อมบอ่พกั 

จ านวน 10 บอ่ ระยะทางรวมทอ่พร้อมบอ่พกั 140 เมตร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

495,000

เพื่อจ่ายเปน็ค่าฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 130 

ทอ่น พร้อมบอ่พกั จ านวน 10 บอ่ ระยะทางรวมทอ่พร้อมบอ่พกั 140 เมตร พร้อมหชู้าง 

1 ชุด ตามแบบที่เทศบาลก าหนด พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวนเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 66,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการทอ้งถิ่น โดยค านวณจากยอด

ประมาณการที่ อปท. ต้องการต้ัง จะต้ังจ่ายเพิ่ม  ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู ้เงินที่มีผู้อุทศิให ้เงิน

อุดหนุนทกุประเภท  และรายได้จากพนัธบตัร  ในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติม ฉบบัที ่1 ปงีบประมาณ 2562 เทศบาลได้ประมาณการรับได้ของงบประมาณ

เพิ่มเติมไม่รวมเงินอุดหนุน  เปน็เงิน 3,267,000.- บาท ค านวณในอัตราร้อยละ 2 เปน็

เงิน 65,340 บาท

 - เปน็ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.5/ว2305 ลงวนัที่ 26 

กรกฎาคม 2561

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 66,000 บาท

งบกลาง 66,000 บาท

งบกลาง 66,000 บาท

ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1/2562 หน้าที่ 

12 ล าดับ 9

500,000 บาทโครงการปผิูวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรตี หมู่ 6

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต (บริเวณ ซอย 3)  โดยปผิูวจราจรแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,615 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบที่เทศบาลก าหนด 

พร้อมปา้ยประชาสัมพนัธโ์ครงการ
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66,000

216,000 216,000

48,000 48,000

192,000 192,000

500,000 500,000

500,000 500,000

499,000 499,000

495,000 495,000

251,000 251,000

500,000 500,000

3,201,000 3,267,000

(

ล

โครงการกอ่สร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบอ่พกั หมู่ที่ 3 ซอย 2

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้นคุณทองค า

รวม 66,000

โครงการกอ่สร้างฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกั หมู่ 2 ศาลา

การเกษตร

โครงการฝังทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกั หมู่ 1 ซอย 1

เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

งบ/หมวด/

ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 66,000

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานเคหะ

และชมุชน
รวม

แผนงาน

งบลงทนุ
ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง

โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 3

โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 6

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปผิูวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 5

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอยบา้นคุณจรรยา

โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 4
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