
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังศาลา 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
************************************** 

 
 

                    ด้วยเทศบาลต าบลวังศาลา   ได้จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติมฉบับที ่๑  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลวังศาลา    และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
                    อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒  ส่วนที ่๔ ข้อ ๖๓  “นอกจากท่ีได้มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืนเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้
บังคับทันที   ก็ให้ใช้บังคับวันที่ได้ประกาศนั้น 
 

                     เทศบาลต าบลวังศาลา  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปรีชา บัวบาน 
 

 (นายปรีชา  บัวบาน) 
 นายกเทศมนตรีต าบลวังศาลา 

 

 

 

 



 

 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  

เพิ่มเติมฉบบัท่ี ๑ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลวังศาลา 

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 



ส่วนที่  1
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ของ

เทศบาลต าบลวังศาลา
อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบรุี



        บดัน้ีปรากฎว่า เทศบาลต าบลวงัศาลามคีวามจ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจ่ายเพิม่ขึน้ เนื่องจากมรีายรบั

บางประเภทเพิม่มากขึน้ ประกอบกบั เทศบาลต าบลวงัศาลา  มรีายรบัเกนิยอดรวมท ัง้สิน้ของประมาณการรายรบั 

เป็นเงนิท ัง้สิน้ 4,100,000 บาท ท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 เป็นเงนิท ัง้สิน้ 

4,100,000 บาท

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิม่เตมิ ฉบบัที1่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลวงัศาลา

        ตามทีส่ภาเทศบาลต าบลวงัศาลาไดพ้จิารณาอนุมตัเิทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไปแล้วนัน้
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลต าบลวังศาลา

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุี



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 1,950,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานงบกลาง 82,000

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 4,100,000

ของ เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

ด้าน ยอดรวม

แผนงานเคหะและชุมชน 2,068,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

ด้านบรหิารท ั่วไป
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1,950,000

1,950,000

1,950,000

 

2,068,000

2,068,000

                        2,068,000.00

82,000

82,000

82,000

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 2,068,000

                                             รวม 2,068,000

                                             รวม 1,950,000

งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

1,950,000    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

งบลงทุน 2,068,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

งบลงทุน 1,950,000

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป รวมงบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 82,000

    งบกลาง 82,000

                                             รวม 82,000
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โดยทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งต ัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่ขึน้จากเดมิ เนือ่งจากมรีายรบับางประเภทเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัมี

รายรบัเกนิ

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ฉบบัที ่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

(นายปรีชา  บวับาน)

ยอดรวมท ัง้สิน้ของประมาณการรายรบั จงึตรา เทศบญัญตั ิฉบบัน้ีขึน้ไว ้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลวงัศาลา และโดยอนุมตัิ

ของผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรีุ ดงัตอ่ไปน้ี

ขอ้ 1  เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบบัที ่1

ขอ้ 2  ใหใ้ช้ เทศบญัญตั ิน้ีภายหลงัทีไ่ดป้ระกาศ เทศบญัญตั ิทนัที

ขอ้ 3  ใหเ้พิม่รายจา่ยในงบประมาณรายจา่ยท ั่วไปอกีเป็นจ านวน 4,100,000 บาท จ าแนกเป็น รายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารงบประมาณทีเ่สนอมาพรอ้มน้ี 

ขอ้ 4  ใหเ้พิม่รายจา่ยในงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการอกีเป็นจ านวน 0 บาท จ าแนกเป็น รายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร

งบประมาณทีเ่สนอมาพรอ้มน้ี

ขอ้ 5  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลา มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตาม เทศบญัญตั ิและมหีน้าทีป่ฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิ 

งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัติามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิ

 ประกาศ ณ วนัที.่....26.......เดือน.....กนัยายน......พ.ศ......2561.....

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

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวงัศาลา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....อธสิรรค์  อนิทร์ตรา..........

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบรีุ

(นายอธสิรรค์  อนิทร์ตรา)

ต าแหน่ง นายอ าเภอทา่มว่ง ปฏบิตัริาชการแทน
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ยอดประมาณการ

เดมิ
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เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอ ทา่มว่ง  จงัหวดั กาญจนบรีุ

รายการ รบัจรงิระหว่างปี
รบัจรงิ

เกนิประมาณการ
ยอดประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั (เพิม่เตมิ) ฉบบัที ่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

      ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 143,422.45 -6,577.55 0

      ภาษีป้าย 515,294.00 215,294.00 0

หมวดภาษีอากร

      ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 7,235,287.52 1,635,287.52 1,000,000

รวมหมวดภาษีอากร 7,894,003.97 1,844,003.97 1,000,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

      อากรการฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0

      อากรรงันกอแีอน่ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมประทบัตรารบัรองให้

จ าหน่ายเน้ือสตัว์
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการ

ขายสรุา

3,802.40 1,802.40 0

      คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 89,148.00 39,148.00 0

      คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 148,640.00 -11,360.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการ

พนนั

0.00 -500.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

จอดยานยนต์

0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการต ัง้สสุาน

และฌาปนสถาน
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่

ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่

ปฏกิูล
0.00 0.00 0

    คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรอง

การแจง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสม

อาหาร

8,550.00 550.00 0

      คา่ธรรมเนียมการฉีดวคัซีน / ใบรบัรอง

การฉีดวคัซีน
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัโรคพษิสนุขับา้ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 80.00 -1,920.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ าตวั

ประชาชน

0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมการขอรบัใบอนุญาตเป็น

ผูม้สีทิธทิ ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูม้สีทิธทิ า

รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเครือ่งหมายประจ าตวัสตัว์ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย

ทีด่นิมาตรา 9

0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้

ควบคุม
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม 0.00 0.00 0
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ยอดประมาณการ

เดมิ
รายการ รบัจรงิระหว่างปี

รบัจรงิ

เกนิประมาณการ
ยอดประมาณการ
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      คา่ธรรมเนียมค าขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้

รบัจา้งใหบ้รกิาร
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเป็นผูร้บัจา้งใหบ้รกิาร 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการบ าบดัน ้าเสยี 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการบ าบดัน ้าทิง้ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการสง่เสรมิและ

รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กจิการหอพกั
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการประกอบ

กจิการน ้ามนัเช้ือเพลงิ
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 1,300.00 -700.00 0

      คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 189,000.00 39,000.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 8,100.00 3,100.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการจดั

ระเบยีบจอดยานยนต์
0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายบตัร

ประจ าตวัประชาชน

0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ 0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายรกัษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมอืง

0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการ

ทะเบยีนราษฎร

0.00 0.00 0

      คา่ปรบัการผดิสญัญา 32,358.35 -17,641.65 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายทะเบยีน

พาณิชย์

0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายโรคพษิ

สนุขับา้

0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทอ้งถิน่

0.00 0.00 0

      คา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิูล

 หรือมลูฝอย

0.00 0.00 0

      คา่ใบอนุญาตรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูล

หรือมลูฝอย
0.00 0.00 0

      คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายหอพกั 0.00 0.00 0

      คา่ปรบัอืน่ ๆ 3,180.00 -1,820.00 0

      คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือ

ทางสาธารณะ
0.00 0.00 0

      คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 1,500.00 -500.00 0

      คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบั

กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ
51,100.00 6,100.00 0

      คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่าย

อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือ

พ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

2,000.00 -1,000.00 0

      คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0

      คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้

เครือ่งขยายเสยีง
1,010.00 10.00 0
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ยอดประมาณการ

เดมิ
รายการ รบัจรงิระหว่างปี

รบัจรงิ

เกนิประมาณการ
ยอดประมาณการ

500

486,000

0

0

150,000

0

0

13,000

163,000

100,000

5,000

105,000

550,000

8,795,000

4,780,000

120,000

2,250,000

5,000,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

3,000,000

0

0

1,000

24,696,000

35,500,000

35,500,000

67,000,000

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 32,991,403.00 -2,508,597.00 0

รวมทุกหมวด 71,220,533.25 4,220,533.25 4,100,000

รวมหมวดภาษีจดัสรร 29,463,720.77 4,767,720.77 3,100,000

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

      เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการ

ตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า
32,991,403.00 -2,508,597.00 0

      อากรประทานบตัรและอาชญาบตัร

ประมง
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 0.00 0.00 0

      ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 -1,000.00 0

      คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 80,997.00 -19,003.00 0

      เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยาน

แหง่ชาติ
0.00 0.00 0

      คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติิ

กรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ
4,408,603.00 1,408,603.00 0

      อากรประมง 0.00 0.00 0

      คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตาม

กฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้
0.00 0.00 0

      คา่ภาคหลวงแร่ 106,649.34 6,649.34 0

      ภาษีสรรพสามติ 8,685,311.03 3,685,311.03 3,100,000

      ภาษีการพนนั 0.00 0.00 0

      ภาษียาสบู 0.00 0.00 0

      ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรร

รายไดฯ้
4,693,831.89 -86,168.11 0

      ภาษีธุรกจิเฉพาะ 49,673.79 -70,326.21 0

      ภาษีสรุา 0.00 -2,250,000.00 0

หมวดภาษีจดัสรร

      ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และ

ลอ้เลือ่น

647,917.75 97,917.75 0

      ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,790,736.97 1,995,736.97 0

      คา่ขายแบบแปลน 40,800.00 -59,200.00 0

      รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 2,442.00 -2,558.00 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,242.00 -61,758.00 0

      รายไดจ้ากทรพัย์สนิอืน่ ๆ 12,000.00 -1,000.00 0

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 288,394.76 125,394.76 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

      ดอกเบีย้ 276,394.76 126,394.76 0

      เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 0.00 0.00 0

      คา่ตอบแทนตามกฎหมายก าหนด 0.00 0.00 0

      คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 -500.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และ

ใบอนุญาต
539,768.75 53,768.75 0

      คา่เช่าหรือบรกิารสถานที่ 0.00 0

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

      คา่เช่าทีด่นิ 0.00 0.00 0

0.00
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รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

เทศบาลต าบลวงัศาลา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป (เพิม่เตมิ) ฉบบัที ่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 4,100,000.00   บาท  แยกเป็น

อ าเภอทา่มว่ง   จงัหวดักาญจนบรีุ

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,000,000.00 บาท

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,000,000.00 บาท

รายรบัจรงิระหวา่งปีสงูกวา่ประมาณการรายรบั

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 3,100,000.00 บาท

ภาษีสรรพสามติ 3,100,000.00 บาท

รายรบัจรงิระหวา่งปีสงูกวา่ประมาณการรายรบั
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ยอดประมาณการ

เดมิ

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

300,000

300,000

630,000

630,000

630,000

630,000

630,000

930,000

0 1,950,000

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิม่เตมิ) ฉบบัที ่1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลวงัศาลา

อ าเภอ ทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

รายการ จ่ายจรงิระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

งานไฟฟ้าถนน

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมงบลงทุน 0 1,950,000

0 1,950,000

โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บพสัดุบรเิวณส านกังาน

เทศบาลต าบลวงัศาลา
0 1,950,000

0 1,950,000

โครงการปรบัปรุงระบบประปาและระบบจา่ยน ้า

ของประปาเทศบาล

โครงการตดิต ัง้เครือ่งหมายจราจรภายในเขต

เทศบาล

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

296,500 300,000

0 417,000โครงการตดิต ัง้กระจกโคง้ภายในเขตเทศบาล

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่2 (บา้นคุณไพ

เลศิ -บา้นคุณบษุบา)

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

งบกลาง

งบกลาง

296,500 2,068,000

296,500 2,068,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานงบกลาง

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมงานบรหิารท ั่วไป

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งบลงทุน

งบกลาง

0 480,000

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 296,500 2,068,000

296,500 2,068,000รวมงบลงทุน

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั/หนิคลุก ภายในเขต

เทศบาล

0 498,000

0 373,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)

รวมทุกแผนงาน 926,500 4,100,000

รวมงบกลาง 630,000 82,000

รวมงบกลาง 630,000 82,000

รวมแผนงานงบกลาง 630,000 82,000

630,000 82,000

รวมงบกลาง 630,000 82,000
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เทศบาลต าบลวงัศาลา

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 4,100,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

คา่ที่ดนิและสิง่กอ่สรา้ง 1,950,000

- เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารเก็บพสัดบุรเิวณส านกังานเทศบาล

ต าบลวงัศาลา โครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 

เมตร ยาว 16.00 เมตร  ตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด  พรอ้มป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่50  ล าดบัที ่6

2,068,000

บาท

โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บพสัดบุรเิวณส านกังานเทศบาลต าบล     

วงัศาลา

1,950,000 บาท

1,950,000 บาท

1,950,000 บาท

บาท

2,068,000 บาท

คา่ที่ดนิและสิง่กอ่สรา้ง 2,068,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

แผนงานเคหะและชุมชน

 - เพือ่จ่ายเป็นคา่กอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

130 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมพ้ืีนทีไ่มน้่อยกว่า 520 ตาราง

เมตร  ไหล่ทางหนิคลุกกว้างขา้งละ 0.00-0.50 เมตร  หรือตาม

สภาพพ้ืนที ่ตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ 1 ป้าย

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่23  ล าดบัที ่19 

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมู่ที ่2 (บา้นคณุไพเลศิ -บา้นคณุ

บษุบา)

300,000 บาท

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการตดิต ัง้กระจกโคง้ภายในเขตเทศบาล 417,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นคา่ตดิต ัง้กระจกโคง้แสตนเลสพรอ้มตดิต ัง้  จ านวน 

45 ชุด  ภายในเขตเทศบาล  รายละเอยีดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่47  ล าดบัที ่105

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป (เพิ่มเตมิ) ฉบบัที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ าเภอ ทา่มว่ง  จงัหวดักาญจนบรีุ

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป

งบลงทุน

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

 - เพือ่จ่ายเป็นคา่ปรบัปรุงระบบประปาและระบบจ่ายน ้าของประปา

เทศบาล  ต าบลวงัศาลา  ตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด  พรอ้มป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

  - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่48  ล าดบัที ่108

480,000

 -เพือ่จ่ายเป็นคา่ตเีสน้จราจรถนนลาดยางแอสหลัท์ตกิคอนกรีต 

พรอ้มป้ายจราจร หมู่ที ่9 บรเิวณโรงเรียนวดัหนองเสอื  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่47  ล าดบัที ่103

โครงการตดิต ัง้เครือ่งหมายจราจรภายในเขตเทศบาล 498,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงระบบประปาและระบบจ่ายน ้าของประปาเทศบาล 373,000 บาท

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

82,000 บาท

82,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

บาทโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั/หนิคลุก ภายในเขตเทศบาล

 - เพือ่จ่ายเป็นคา่ลงหนิคลุกพรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ จ านวนไมน้่อยกว่า 

1,500 ลูกบาศก์เมตร  เพือ่ซอ่มแซมถนนภายในเขตเทศบาล ตาม

แบบทีเ่ทศบาลก าหนด 

 - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)เพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่2 หน้าที ่47  ล าดบัที ่102 

 - เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถิน่ 

โดยค านวณจากยอดประมาณการที ่อปท. ตอ้งการต ัง้จะต ัง้จ่ายเพิม่  

ท ัง้น้ีไมร่วมเงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้ เงนิอดุหนุนทกุประเภท  และ

รายไดจ้ากพนัธบตัร  ในเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิม่เตมิ 

ฉบบัที ่1ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลไดป้ระมาณการรบัไดข้อง

งบประมาณเพิม่เตมิไมร่วมเงนิอดุหนุน  เป็นเงนิ 4,100,000.- 

บาท ค านวณในอตัรารอ้ยละ 2 เป็นเงนิ 82,000 บาท

 - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

สว่นทอ้งถิน่ ที ่มท0808.5/ว29 ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2560

งบกลาง 82,000 บาท

82,000 บาท

หนา้   13



1,950,000

300,000

417,000

498,000

373,000

480,000

2,068,000 1,950,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั/หนิคลุก ภายในเขตเทศบาล

82,000รวม

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป รวม

โครงการตดิต ัง้เครือ่งหมายจราจรภายในเขตเทศบาล

โครงการปรบัปรุงระบบประปาและระบบจา่ยน ้าของประปาเทศบาล

โครงการกอ่สรา้งอาคารเก็บพสัดบุรเิวณส านกังานเทศบาลต าบลวงัศาลา

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

แผนงาน

โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.หมูท่ี ่2 (บา้นคณุไพเลศิ -บา้นคณุบษุบา)

โครงการตดิต ัง้กระจกโคง้ภายในเขตเทศบาล

งบกลาง เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 82,000

แผนงานงบกลาง
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

4,100,000

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

82,000

งบลงทุน ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

1,950,000

300,000

417,000

498,000

373,000

480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง
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