
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
(เพิ่มเติม)  ฉบบัที ่1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลบางปลา 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 

 
จัดท าโดย... 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร  74000 

 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิมเติม ฉบับที1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปลา

        ตามทีสภาเทศบาลตําบลบางปลาได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว
นัน  
        บัดนีปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึน เนืองจากมีรายรับบางประเภท
เพิมมากขึน ประกอบกับ เทศบาลตําบล  มีรายรับเกินยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทังสิน 7,100,000 บาท ทําให้
มีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 เป็นเงินทังสิน 7,100,000 บาท





ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 90,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 110,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 7,100,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบดําเนินงาน 40,000 50,000 90,000

    ค่าวัสดุ 40,000 50,000 90,000

                                             รวม 40,000 50,000 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบลงทุน 2,400,000 2,400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 2,400,000 2,400,000

                                             รวม 2,400,000 2,400,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 4,500,000 4,500,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,500,000 4,500,000

                                             รวม 4,500,000 4,500,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 110,000 110,000

    งบกลาง 110,000 110,000

                                             รวม 110,000 110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร











รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลบางปลา

อําเภอเมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 7,100,000.00   บาท  แยกเป็น
รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 5,500,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,500,000.00 บาท
มีรายได้เกินประมาณการทีตังรับไว้

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 1,600,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 1,600,000.00 บาท

มีรายได้เกินประมาณการทีตังรับไว้
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบางปลา
อําเภอ เมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 7,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป รวม 40,000บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ในงานสํานักปลัดเทศบาล และ
งานทะเบียนฯ เช่น เทปบันทึกข้อมูล   กระดาษต่อเนือง   ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์    แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์ 
เครืองอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ   ฯลฯ  เป็นต้น
(ตังตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2) 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 50,000บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในงานกองคลัง  เช่น
เทปบันทึกข้อมูล  กระดาษต่อเนือง  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์    แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์ เครืองอ่านบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ   ฯลฯ  เป็นต้น
(ตังตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 74 ข้อ 2)      
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,400,000บาท
งบลงทุน รวม 2,400,000บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จํานวน 2,400,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี   หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน ๆ ละ 2,400,000 บาท 
ซึงปรากฏประเภท/รายการ/ขนาดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
มีรายละเอียดดังนี.-
- ตู้บรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
  และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- ตัวถังทําด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร   พืนหนาไม่น้อยกว่า 
  4.50 มิลลิเมตร
- นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม 
- ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
  ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว 
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ   สีเหลือง 1 ดวง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึงฉบับที 13   พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและทีสาธารณะรวมทังการกําจัดมูลฝอยสิงปฏิกูล
(ตังตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 แก้ไขครังที 1/2561
หน้า 18 ข้อ 1)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,500,000บาท
งบลงทุน รวม 4,500,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,500,000บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางปลา จํานวน 4,500,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. ชันเดียว  พืนทีไม่น้อยกว่า-
348 ตารางเมตร   จํานวน 1 หลัง
(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ กําหนด)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติม
ถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
(ค่าทีดินและสิงก่อสร้างตังตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
เพิมเติมเปลียนแปลงครังที 2/2561หน้า 10 ข้อ 1)

วันทีพิมพ์ : 29/10/2561  15:11:06 หน้า : 2/3



แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 110,000บาท
งบกลาง รวม 110,000บาท
งบกลาง รวม 110,000บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 110,000บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน   โดยคํานวณตังจ่ายเงินตามกฏกระทรวง ฉบับที 3  พ.ศ.2515  ออก
ตาม
ความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
 โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2% ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายเพิม
เติม ฉบับที 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไม่รวมรายจ่ายได้
จาก พันธบัตร  เงินกู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้   หรือเงินอุดหนุน)  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ว178 ลงวันที  2 กันยายน  2542
(ตังตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 4)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

110,000 110,000

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุกขยะ แบบอัด
ท้าย 2,400,000 2,400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบาง
ปลา

4,500,000 4,500,000

รวม 110,000 4,500,000 2,400,000 90,000 7,100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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