งบกลาง
รวม 71,290,210 บาท
งบกลาง
รวม 71,290,210 บาท
งบกลาง
รวม 61,734,808 บาท
ค่าชาระหนี้เงินต้น
จานวน 646,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นให้กับสานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1636/79/2559
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กาหนดผ่อนชาระ 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการผ่อนชาระงวดที่ 3
จานวน 646,411.79 บาท ขอตั้งไว้ 646,420 บาท
ค่าชาระดอกเบี้ย
จานวน 172,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยให้กับสานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 1636/79/2559
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 กาหนดผ่อนชาระ 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการผ่อนชาระงวดที่ 3
จานวน 172,443.32 บาท ขอตั้งไว้ 172,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กฎกระทรวง
กาหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 หนังสือสานักงานประกันสังคมจังหวัด กาญจนบุรี
ที่ กจ 0025.1/ว 0867 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 41,956,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 7,632,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในเขตเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
504,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
สารองจ่าย
จานวน 5,342,638 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ส ารองจ่ า ยในกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ มี ค วามจ าเป็ น เกิ ด ขึ้ น หรื อ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ไม่ มี
งบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจาเป็นที่ต้อ งจ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายหรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวม
3,950,500 บาท
- ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จานวน
300,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ที่ 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3889
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา (ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงิ นอุดหนุน จากรัฐบาล) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาท ในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้งสิ้น 433,507,663.99 บาท หักเงินจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 253,221,298.10 บาท คงเหลือรายรับที่จะ
นาไปคานวณเป็น เงิน 180,286,365.89 บาท เมื่อคานวณร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกแล้วเทศบาลต้องจ่ายเป็นค่า
บารุง ส.ท.ท. จานวน 300,477.28 บาท ขอตั้งไว้ 300,500 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับ
การจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- ค่าใช้จ่ายสาหรับการรับบริการในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
จานวน 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการรับบริการในการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้กับองค์การ
จัดการน้าเสีย (อจน.) ตามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรีกับ
องค์การจัดการน้าเสีย เลขที่ 07/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ ว 3203 ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2539
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทาศพพนักงานและลูกจ้างในกรณีที่เสียชีวิต
บาเหน็จ/บานาญ
รวม
9,555,402 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จานวน 3,655,402 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคานวณตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2542 โดยให้
คานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
เงินอุดหนุนทุกประเภท และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลได้ประมาณการรายได้ของ
งบประมาณทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 448,500,340 บาท หักรายได้จากเงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน 265,730,240 บาท คงเหลือรายได้ที่นาไปคานวณตั้งจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นจานวน 182,770,100 บาท เป็นเงิน 3,655,402 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
จานวน 1,400,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ตาแหน่งครู (ชคบ.)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน 4,500,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ตอบแทนของลู กจ้ างประจาที่ ออกจากราชการและมีสิ ทธิ ได้รับ บาเหน็จ ลู ก จ้างตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

