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เทศบาลเมืองอ่างทอง
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1

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารของเทศบาลเมืองอ่างทองจะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองอ่างทอง
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย
การดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. สถำนกำรณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 5 สิ งหาคม พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองอ่างทอง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 155,577,156.21 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 109,425,883.14 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน 41,416,474.65 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กนั เงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 1 โครงการ รวม 97,969.62 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จานวน 9 โครงการ
รวม 641,397.47 บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง จานวน 16,403,608.97 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปี งบประมำณ 2563
2.1 รายรับจริ ง จานวน 236,743,279.31 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 4,606,727.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 18,262,929.42 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 9,636,380.12 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน 6,684,392.37 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 393,490.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน 465,310.00 บาท
หมวดภาษีจดั สรร
จานวน 44,404,444.69 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 152,289,605.00 บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
จานวน 16,403,608.97 บาท
2.3 รายจ่ายจริ ง จานวน 223,468,016.12 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน 22,729,975.35 บาท

2
งบบุคลากร
จานวน 115,358,023.38 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 69,991,707.54 บาท
งบลงทุน
จานวน 5,310,257.85 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 10,078,052.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
บาท
2.4 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 17,498,528.20 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน 13,593,841.35 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
จานวน
บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จานวน
บาท
3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองอ่ ำงทอง 1
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริ ง
จานวน 51,229,935.58 บาท
รายจ่ายจริ ง
จานวน 28,340,404.70 บาท
กาไรสะสม
จานวน 22,601,583.88 บาท
เงินสะสม
จานวน
1,122.46 บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
บาท
กูเ้ งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ
จานวน
บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน 14,818,287.53 บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน 175,137,480.00 บาท
ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล กิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองอ่ ำงทอง 2
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริ ง
จานวน 1,676,585.63 บาท
รายจ่ายจริ ง
จานวน 1,050,724.89 บาท
กาไรสะสม
จานวน
บาท
ทุนสารองเงินสะสม
จานวน
บาท
กูเ้ งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ
จานวน 10,000,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จานวน
บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน
10,529.88 บาท
ทรัพย์รับจานา
จานวน 10,627,100.00 บาท

3
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
อาเภอเมืองอ่ างทอง จังหวัดอ่ างทอง
รายรับ
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
รวม

รายรับจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

4,606,727.61
18,262,929.42
9,636,380.12
6,684,392.37
393,490.10
465,310.00
40,049,229.62

8,711,000.00
22,839,500.00
9,900,000.00
7,500,000.00
406,000.00
50,000.00
49,406,500.00

5,311,000.00
15,989,500.00
8,900,000.00
6,930,000.00
406,000.00
50,000.00
37,586,500.00

44,404,444.69
44,404,444.69

45,900,000.00
45,900,000.00

45,360,000.00
45,360,000.00

152,289,605.00
152,289,605.00

163,023,300.00 163,994,500.00
163,023,300.00 163,994,500.00

236,743,279.31

258,329,800.00 246,941,000.00

4
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
อาเภอเมืองอ่ างทอง จังหวัดอ่ างทอง
รายจ่ าย
รายจ่ าย
จ่ ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และ
ค่าจ้างชัว่ คราว)
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ ายจริง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

22,729,975.35
115,358,023.38

27,681,600.00 26,365,200.00
132,531,300.00 121,762,300.00

69,991,707.54
5,310,257.85
10,078,052.00
223,468,016.12
223,468,016.12

83,032,000.00

ประมาณการ
ปี 2565

83,209,100.00

2,767,900.00
3,800,000.00
12,317,000.00 11,804,400.00
258,329,800.00 246,941,000.00
258,329,800.00 246,941,000.00

5
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของเทศบาลเมืองอ่ างทอง
อาเภอเมืองอ่ างทอง จังหวัดอ่ างทอง
ด้าน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้ านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
29,357,300
5,950,000
140,770,900
12,364,200
2,648,400
19,641,000
2,819,000
160,000
6,865,000
26,365,200
246,941,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แผนงานงบกลาง
งบ

ห

งาน

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

26,365,200
26,365,200

รวม
26,365,200
26,365,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

12,836,800
4,296,000
8,540,800
6,686,800
652,000
3,459,800
845,000
1,730,000
19,523,600

งานบริหารงานคลัง
5,573,000
0
5,573,000
4,260,700
370,000
1,756,400
1,177,000
957,300
9,833,700

รวม
18,409,800
4,296,000
14,113,800
10,947,500
1,022,000
5,216,200
2,022,000
2,687,300
29,357,300
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ห

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

3,733,000
3,733,000
2,117,000
100,000
1,192,000
545,000
280,000
100,000
100,000
5,950,000

รวม
3,733,000
3,733,000
2,117,000
100,000
1,192,000
545,000
280,000
100,000
100,000
5,950,000
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ห

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

3,398,400
3,398,400
4,635,100
110,000
2,141,100
595,000
1,789,000
0
0
8,033,500

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
80,573,700
80,573,700
40,899,300
74,000
31,625,100
9,200,200
0
11,264,400
11,264,400
132,737,400

รวม
83,972,100
83,972,100
45,534,400
184,000
33,766,200
9,795,200
1,789,000
11,264,400
11,264,400
140,770,900
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ห

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

4,846,200
4,846,200
7,040,000
202,000
5,073,000
1,310,000
455,000
440,000
440,000
12,326,200

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
0
0
38,000
0
10,000
28,000
0
0
0
38,000

รวม
4,846,200
4,846,200
7,078,000
202,000
5,083,000
1,338,000
455,000
440,000
440,000
12,364,200
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ห

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

1,163,400
1,163,400
1,485,000
160,000
930,000
345,000
50,000
2,648,400
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

6,818,800
6,818,800
675,000
195,000
180,000
300,000
0
7,493,800

รวม
1,163,400
1,163,400
1,485,000
160,000
930,000
345,000
50,000
2,648,400
งานสวนสาธารณะ
0
0
4,420,000
0
3,200,000
1,220,000
0
4,420,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

0
0
5,058,000
0
3,183,000
1,780,000
95,000
5,058,000

งานบาบัดนาเสีย
0
0
2,669,200
32,000
1,791,200
291,000
555,000
2,669,200

รวม
6,818,800
6,818,800
12,822,200
227,000
8,354,200
3,591,000
650,000
19,641,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
งาน
งบ
ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,819,000
2,819,000
2,819,000

รวม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รวม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

ห

รวม
2,819,000
2,819,000
2,819,000
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

120,000
120,000
120,000
งานก่อสร้าง
3,065,000
900,000
1,920,000
245,000
3,800,000
3,800,000
6,865,000

40,000
40,000
40,000

รวม
160,000
160,000
160,000

รวม
3,065,000
900,000
1,920,000
245,000
3,800,000
3,800,000
6,865,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายรับจริง
ปี 2562
ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่ าง (%)

ปี 2564

ปี 2565

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีบารุ งท้องที่
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

12,133,142.04

338,691.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

499,503.35

8,558.85

1,000.00

0.00 %

1,000.00

0.00

758,626.76

5,000,000.00

-84.00 %

800,000.00

2,700,101.00

2,505,021.00

2,700,000.00

29.63 %

3,500,000.00

940,610.00

995,830.00

1,000,000.00

0.00 %

1,000,000.00

16,273,356.39

4,606,727.61

8,711,000.00

10,408.10

9,418.70

10,000.00

0.00

0.00

5,311,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตการขายสุ รา
ค่าธรรมเนี ยมกาจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนี ยมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนี ยมเก็บขนอุจจาระหรื อสิ่ งปฏิกูล
ค่าธรรมเนี ยมปิ ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรื อแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
ค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับทะเบียนราษฎร

17,740,135.70 17,366,023.00
12,000.00
12,000.00

0.00 %

10,000.00

0.00 100.00 %

11,000,000.00

22,000,000.00

-81.82 %

4,000,000.00

12,000.00

0.00 %

12,000.00

3,140.00

1,245.00

3,000.00

0.00 %

3,000.00

17,510.00

13,240.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

14

ค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน

236,480.00

243,290.00

230,000.00

0.00 %

230,000.00

ค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับการควบคุมอาคาร

12,295.00

4,005.50

5,000.00

0.00 %

5,000.00

ค่าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับทะเบียนพาณิ ชย์

2,480.00

3,110.00

2,500.00

0.00 %

2,500.00

58,182.92

46,379.22

80,000.00

0.00 %

80,000.00

168,300.00

62,010.00

100,000.00

-50.00 %

50,000.00

75,146.00

24,266.00

50,000.00

0.00 %

50,000.00

ค่าปรับการผิดสัญญา

633,723.00

183,930.00

20,000.00 1,000.00 %

220,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

144,950.00

164,350.00

160,000.00

0.00 %

160,000.00

86,200.00

105,900.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

11,900.00

11,450.00

30,000.00

0.00 %

30,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน

4,000.00

6,000.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ ยวกับการควบคุมอาคาร

1,060.00

1,212.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสี ยง

8,445.00

5,100.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ค่าธรรมเนี ยมโรงฆ่าสัตว์

731,415.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ค่าธรรมเนี ยมโรงพักสัตว์

148,083.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

20,105,853.72 18,197,178.42

22,839,500.00

ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ
ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรื อพื้นที่ใด ซึ่ งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

รวมหมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต

15,989,500.00

หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
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ค่าเช่าที่ดิน

328,635.00

137,480.00

300,000.00

0.00 %

300,000.00

ค่าเช่าหรื อบริ การ

8,241,040.00

7,549,680.00

8,100,000.00

0.00 %

8,100,000.00

ดอกเบี้ย

1,811,704.60

1,949,220.12

1,500,000.00

-66.67 %

500,000.00

10,381,379.60

9,636,380.12

9,900,000.00

6,852,503.96

6,684,392.37

7,500,000.00

6,852,503.96

6,684,392.37

7,500,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

104,000.00

146,000.00

100,000.00

0.00 %

100,000.00

0.00

0

1,000.00

0.00 %

1,000.00

1,825.00

1,580.00

2,000.00

0.00 %

2,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

699,810.00

245,910.10

300,000.00

0.00 %

300,000.00

805,635.00

389,990.10

406,000.00

96,728.00

465,310.00

50,000.00

96,728.00

465,310.00

50,000.00

รวมหมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน

8,900,000.00

หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
รวมหมวดรายได้ จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

-7.60 %

6,930,000.00
6,930,000.00

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
ค่าขายเอกสารการจัดซื้ อจัดจ้าง
ค่าเขียนแบบแปลน
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

406,000.00

หมวดรายได้ จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้ จากทุน

0.00 %

50,000.00
50,000.00
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หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

794,058.45

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

761,260.20

700,000.00

0.00 %

700,000.00

29,139,289.63 24,897,075.53
5,212,610.15 5,331,299.34

26,800,000.00

-10.45 %

24,000,000.00

4,500,000.00

28.89 %

5,800,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

146,718.27

219,687.08

200,000.00

0.00 %

200,000.00

ภาษีสรรพสามิต

11,323,585.29

9,742,191.26

10,000,000.00

10.00 %

11,000,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

87,236.84

88,010.18

100,000.00

0.00 %

100,000.00

100,040.77

86,726.04

100,000.00

-40.00 %

60,000.00

3,824,848.00

3,278,195.06

3,500,000.00

0.00 %

3,500,000.00

50,628,387.40 44,404,444.69

45,900,000.00

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร

45,360,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

154,365,417.00 152,289,605.00 163,023,300.00

0.60 %

163,994,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป 154,365,417.00 152,289,605.00 163,023,300.00

163,994,500.00

รวมทุกหมวด 259,509,261.07 236,743,279.31 258,329,800.00

246,941,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

246,941,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

5,311,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

15,989,500 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

11,000,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย
ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ รือสิ่งปฏิกูล
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ รือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
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จานวน

20,000 บาท

จานวน

230,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

220,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายจราจรทางบก
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎ มายและข้อบังคับท้องถิ่น
ประมาณการไว้ลดลงปงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
เก็บได้
ค่าปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสา รับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จา น่ายอา าร รือสถานที่สะสม
อา ารในครัว รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจา น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
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จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

8,900,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

8,100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

6,930,000 บาท

จานวน

6,930,000 บาท

รวม

406,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเช่า รือบริการ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
ประมาณการไว้ลดลงจากงบประมาณปที่ผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศใ ้
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเขียนแบบแปลน
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าขายแบบพิมพ์และคาร้อง
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีรถยนต์

รวม

45,360,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

จานวน

24,000,000 บาท

จานวน

5,800,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

11,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กา นดแผนฯ
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงแร่
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม
ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ มาย
ที่ดิน
ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุด นุนทั่วไป
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการอุด นุน ดังนี้
1.เงินอุด นุนทั่วไปสา รับดาเนินการตามอานาจ น้าที่
และภารกิจถ่ายโอน จานวน 14,512,900 บาท
2.เงินอุด นุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎ มายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จานวน 1,000,000 บาท
3.เงินอุด นุนค่าใช้จ่ายสา รับสนับสนุนการสร้าง ลัก
ประกันรายได้ใ ้แก่ผู้สูงอายุ จานวน 14,919,600 บาท
4.เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใ ้แก่
ผู้พิการ ทุพพลภาพ จานวน 2,834,400 บาท
5.เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนการสงเคราะ ์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส์ จานวน 18,000 บาท
6.เงินอุด นุนด้านสา รับการดาเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดาริฯ จานวน 440,000 บาท
7.เงินอุด นุนสา รับสารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จานวน 12,100 บาท
8.เงินอุด นุนสา รับสา รับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ จานวน 60,300 บาท
9.เงินอุด นุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน 130,197,200 บาท
1 เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารเสริม นม
จานวน 9,190,200 บาท
2 เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนอา ารกลางวัน
จานวน 20,498,600 บาท
3 เงินอุด นุนสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น จานวน 8,060,200 บาท
4 เงินอุด นุนสา รับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ค่าปจจัยสา รับนักเรียนยากจน จานวน 374,000 บาท
5 เงินอุด นุนสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้า : 5/6

รวม

163,994,500 บาท

จานวน

163,994,500 บาท
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จานวน 10,778,000 บาท
6 เงินอุด นุนสา รับจัดการศึกษาภาคบังคับ
เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา จานวน 70,203,400 บาท
7 เงินอุด นุนสา รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส จานวน 189,000 บาท
8 เงินอุด นุนสา รับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 9,945,100 บาท
9 เงินอุด นุนสา รับสา รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสา รับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน/
ราย ัว/ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ จานวน 942,700 บาท
10 เงินอุด นุนสา รับสนับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ค่าวัสดุและค่าพัฒนาบุคลากร จานวน 16,000 บาท

น้า : 6/6

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง

รายงานประมาณการรายจ่ าย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
อำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
รายจ่ ายจริง
ปี 2562
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่ำชำระหนี้เงินกู้
ค่ำชำระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรสถำนธนำนุบำล
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอำยุ
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เงินสำรองจ่ำย
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
เงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ ับบำนำญ (ช.ค.บ.)
เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
ค่ำใช้จ่ำยเริ่ มกิจกำร
ค่ำบำรุ งสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภำพ(สปสช.)
เงินสมทบตำมระบบหลักประกันสุ ขภำพในระดับท้องถิ่น
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่ วนท้องถิ่น (กบท.)
เงินช่วยค่ำครองชีพผูร้ ับบำนำญ (ชคบ.)
เงินบำเหน็จลูกจ้ำงประจำ

ประมาณการ
ปี 2563

ปี 2564

ยอดต่ าง (%)

ปี 2565

2,394,049.89
521,287.57
918,483.00
37,541.00
0.00
0.00
12,671,000.00
2,740,000.00
18,000.00
66,972.81

428,593.69
454,419.94
812,136.00
38,864.00
0.00
1,000,000.00
13,339,000.00
2,758,400.00
18,000.00
69,950.00

953,900.00
410,100.00
1,077,500.00
40,000.00
327,000.00
0.00
14,637,600.00
3,196,800.00
30,000.00
2,000,000.00

161.68
-2.68
-44.87
0
-100
0
1.93
-11.34
-40
-50

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2,496,200
399,100
594,000
40,000
0
0
14,919,600
2,834,400
18,000
1,000,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,403.73
0.00
0.00
728,325.00
1,968,036.00
394,360.53
812,316.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175,004.92
109,392.00
0.00
0.00
2,007,200.00
375,792.80
1,085,922.00

0.00
0.00
0.00
100,000.00
30,000.00
175,600.00
0.00
400,000.00
0.00
2,859,200.00
480,000.00
718,000.00

100
100
100
-50
-100
-19.65
100
-25
0
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2,488,400
480,000
316,000
50,000
0
141,100
138,400
300,000
0
0
0
0
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผูร้ ับบำนำญ
เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่ำทำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน
เงินช่วยค่ำทำศพลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยค่ำทำศพพนักงำนจ้ำง
เงินช่วยพิเศษ
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึ กษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำเบี้ยประชุม
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

0.00

0.00

25,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
23,429,775.53
23,429,775.53
23,429,775.53
23,429,775.53

0.00
0.00
0.00
57,300.00
22,729,975.35
22,729,975.35
22,729,975.35
22,729,975.35

0.00
0.00
0.00
100,000.00
27,560,700.00
27,560,700.00
27,560,700.00
27,560,700.00

100
100
100
-100

%
%
%
%

50,000
50,000
50,000
0
26,365,200
26,365,200
26,365,200
26,365,200

1,429,920.00
351,000.00
351,000.00
414,000.00
2,971,236.77
5,517,156.77

1,429,920.00
351,000.00
351,000.00
459,000.00
2,422,643.23
5,013,563.23

1,199,000.00
351,000.00
351,000.00
459,000.00
2,574,000.00
4,934,000.00

-20.43
-11.11
-11.11
-25.49
-7.69

%
%
%
%
%

954,000
312,000
312,000
342,000
2,376,000
4,296,000

4,978,314.67
254,986.67
138,586.67
1,016,340.00
7,200.00
1,613,400.00
129,300.00
8,138,128.01
13,655,284.78

5,179,496.13
201,238.71
140,838.71
815,040.00
0.00
1,341,290.00
108,543.34
7,786,446.89
12,800,010.12

5,820,000.00
285,600.00
237,200.00
823,000.00
0.00
1,552,000.00
130,000.00
8,847,800.00
13,781,800.00

11.68
-17.23
-7.93
15.43
0
-61.34
-72.31

%
%
%
%
%
%
%

6,500,000
236,400
218,400
950,000
0
600,000
36,000
8,540,800
12,836,800

0.00
4,062.50
62,250.00
135,000.00

0.00
8,125.00
54,600.00
250,000.00

120,500.00
24,000.00
150,000.00
306,000.00

-58.51
0
0
13.73

%
%
%
%

50,000
24,000
150,000
348,000

-100 %

0
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อดูแลรักษำควำมสะอำดสำนักงำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบตั ิงำนต่ำงๆให้แก่เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำจัดซื้อพวงมำลำ ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พำนพุ่มดอกไม้สด ฯลฯ
ค่ำชดใช้คำ่ เสี ยหำยหรื อค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ
ค่ำใช้จ่ำยเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี และสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยกรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
โครงกำรจัดงำนวันเทศบำลและวันจัดตั้งเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรประชำคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
โครงกำรอบรมเรื่ องกำรป้องกันกำรทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรไปรษณี ย ์

0.00
63,100.00
264,412.50

0.00
107,110.00
419,835.00

0.00
80,000.00
680,500.00

479,611.50
453,600.00
711,720.00
113,400.00
813,905.00

1,898,878.50
0.00
0.00
0.00
661,827.00

2,132,600.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00

-1.72
0
0
0
-22.22

%
%
%
%
%

2,096,000
0
0
0
350,000

6,900.00
39,000.00
56,729.20
0.00
0.00
0.00
600.00
34,925.00
25,100.00
479,525.45
3,215,016.15

14,600.00
0.00
156,116.00
0.00
12,500.00
0.00
1,650.00
37,988.00
0.00
139,227.62
2,922,787.12

12,000.00
0.00
150,000.00
829,000.00
15,000.00
15,000.00
40,000.00
55,000.00
50,000.00
400,000.00
4,148,600.00

0
0
0
-100
-100
-100
150
81.82
100
37.95

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

12,000
0
150,000
0
0
0
100,000
100,000
100,000
551,800
3,459,800

110,096.00
11,625.00
2,800.00
1,406.00
0.00
88,560.50
0.00
394,530.00
609,017.50

93,611.00
7,240.00
39,477.00
0.00
3,000.00
58,187.20
0.00
209,930.00
411,445.20

280,000.00
40,000.00
76,600.00
80,000.00
50,000.00
160,000.00
5,000.00
215,000.00
906,600.00

0
0
-8.62
0
0
-37.5
0
2.33

%
%
%
%
%
%
%
%

280,000
40,000
70,000
80,000
50,000
100,000
5,000
220,000
845,000

998,218.39
62,047.81
39,715.62
102,675.00

946,121.13
50,348.29
30,904.67
105,463.80

1,034,000.00
150,000.00
50,000.00
120,000.00

16.05
-53.33
-20
0

%
%
%
%

1,200,000
70,000
40,000
120,000

100 %
-100 %

80,000
0
652,000
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ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 24,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย)ู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 40,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 40,000 บีทียู
จัดซื้อชั้นเหล็กสำหรับเก็บแฟ้ มเอกสำรขนำด 4 ชั้น
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครื อข่ำยพร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม
จัดซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสี ยงตำมสำยเดิมพร้อมติดตั้ง
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED ขำวดำ
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรื อชนิด LED ขำวดำ(18 หน้ำ/นำที)
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริ กำร แบบที่ 3
จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)
รวมค่าครุ ภัณฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
ปรับปรุ งทำสี ภำยนอกอำคำรและภำยในอำคำรบำงส่ วน สำนักงำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิ ติบุคคลหรื อบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ่ งก่อสร้ำง
ค่ำออกแบบก่อสร้ำงและติดตั้งลิฟท์สำหรับผูพ้ ิกำรหรื อทุพลภำพและคนชรำ
รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไป

162,169.20
0.00
1,364,826.02
5,453,272.17

159,494.20
0.00
1,292,332.09
5,046,399.41

540,000.00
0.00
1,894,000.00
7,629,700.00

0.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28,000.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
46,900.00
51,000.00
39,200.00

0.00
0.00
60,100.00
39,800.00
0.00
0.00
51,200.00
0.00

184,040.00
0.00
319,700.00

0.00
0.00
0.00

47,400.00
0.00
7,200.00
6,900.00
0.00
22,200.00
634,440.00

-62.96 %
100 %

200,000
100,000
1,730,000
6,686,800

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
299,500.00
0.00

0 %
-100 %
0 %

0
0
0

0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
231,100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
0.00
486,600.00

0
0
0
0
-100
0

%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0

259,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
259,000.00
893,440.00
20,001,996.95

128,000.00
128,000.00
359,100.00
18,205,509.53

0.00
0.00
486,600.00
21,898,100.00

0 %

0
0
0
19,523,600

0
0
-100
-100
0
0
-100
0
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรขยำยกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บขยะร่ วมกับชุมชน
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภัยสวนสุ ขภำพ สวนน้ ำเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดสวนสุ ขภำพ สวนน้ ำเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลสระว่ำยน้ ำของสวนน้ ำ(กำร์ ด)
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนพัสดุ
โครงกำรตีเส้นล็อคตลำดสดเทศบำล1 และตลำดเทศบำล2 และจัดระเบียบที่จอดรถ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
โครงกำรจัดเก็บรำยได้เคลื่อนที่
โครงกำรจัดทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่ำธรรมเนี ยมเก็บขยะมูลฝอย
โครงกำรปรับปรุ งแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย

3,282,630.67
56,000.00
74,000.00
380,940.00
1,614,120.00
165,300.00
5,572,990.67
5,572,990.67

3,530,520.00
67,200.00
85,200.00
181,740.00
1,796,525.81
181,566.98
5,842,752.79
5,842,752.79

4,133,000.00
67,200.00
85,200.00
196,400.00
1,862,000.00
187,000.00
6,530,800.00
6,530,800.00

%
%
%
%
%
%

4,378,700
67,200
85,200
207,900
810,700
23,300
5,573,000
5,573,000

196,750.00
449,690.00

116,650.00
361,280.00

140,000.00
400,000.00

-28.57 %
-50 %

100,000
200,000

0.00
51,440.00
697,880.00

0.00
45,240.00
523,170.00

0.00
100,000.00
640,000.00

100 %
-100 %

70,000
0
370,000

73,032.73
283,150.00
226,800.00
226,800.00
240,000.00
30,000.00
252,000.00
90,000.00

964,870.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33.76
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

1,471,400
0
0
0
0
0
0
0

194,194.00
0.00
0.00
0.00
78,740.00
1,694,716.73

131,720.00
0.00
0.00
0.00
80,637.77
1,177,228.74

200,000.00
0.00
0.00
100,000.00
150,000.00
1,550,000.00

-25
100
100
-100
-33.33

%
%
%
%
%

150,000
20,000
15,000
0
100,000
1,756,400

5.94
0
0
5.86
-56.46
-87.54
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ค่าวัสดุ
230,352.40
49,435.00
73,928.00
99,919.00
0.00
16,903.40
331,650.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
290,495.00
31,254.00
1,195,936.80

350,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
10,000.00
50,000.00
600,000.00
30,000.00
3,000.00
90,000.00
10,000.00
300,000.00
50,000.00
1,993,000.00

0
-75
-25
-70
-50
-20
-66.67
-83.33
-33.33
-77.78
-50
0
-60

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

197,184.00
88,745.00
85,360.00
10,750.00
22,800.00
24,074.00
100,278.00
44,800.00
0.00
71,950.00
0.00
194,220.00
29,435.00
869,596.00

350,000
50,000
150,000
30,000
5,000
40,000
200,000
5,000
2,000
20,000
5,000
300,000
20,000
1,177,000

322,999.82
340,242.62
1,826.65
181,557.60
846,626.69
3,742,962.23

540,000.00
400,000.00
20,000.00
182,000.00
1,142,000.00
5,325,000.00

-13.09
-25
-50
-2.2

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

450,601.42
294,373.87
2,600.22
181,557.60
929,133.11
4,191,325.84

469,300
300,000
10,000
178,000
957,300
4,260,700

0.00

0.00

28,600.00

-100 %

0

121,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
121,000.00

66,000.00
15,000.00
6,300.00
7,500.00
94,800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
28,600.00

0
0
0
0

0
0
0
0
0

วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุกีฬำ
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วน
ครุ ภณั ฑ์กีฬำ
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้ำ
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที1่ (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED สี
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดำษขนำด A 3
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
รวมค่าครุ ภัณฑ์

%
%
%
%
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ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
ปรับปรุ งทำสี ร้ ัวและอำคำรสวนน้ ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

281,506.63
281,506.63
402,506.63
10,166,823.14
30,168,820.09

0.00
0.00
94,800.00
9,680,515.02
27,886,024.55

0.00
0.00
28,600.00
11,884,400.00
33,782,500.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

2,350,260.00
216,420.00
1,474,680.00
181,020.00
4,222,380.00
4,222,380.00

2,478,900.00
231,060.00
1,461,724.67
175,872.74
4,347,557.41
4,347,557.41

2,650,000.00
247,000.00
1,510,000.00
180,000.00
4,587,000.00
4,587,000.00

0.00
53,120.00

0.00
0.00

0.00
2,400.00
55,520.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบตั ิงำนด้ำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
โครงกำรตั้งจุดบริ กำรประชำชนเพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
โครงกำรฝึ กอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
โครงกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำอุทกภัย
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย

0 %

0
0
0
9,833,700
29,357,300

%
%
%
%

2,338,000
264,000
986,000
145,000
3,733,000
3,733,000

20,000.00
50,000.00

0 %
0 %

20,000
50,000

0.00
12,500.00
12,500.00

0.00
19,500.00
89,500.00

100 %
-100 %

30,000
0
100,000

0.00
274,050.00

330,435.00
0.00

450,000.00
0.00

73.78 %
0 %

782,000
0

6,060.00
6,500.00
0.00
0.00
202,530.00
489,140.00

19,920.00
3,500.00
0.00
0.00
159,980.00
513,835.00

60,500.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
300,000.00
870,500.00

-17.36
0
0
0
0

-11.77
6.88
-34.7
-19.44

%
%
%
%
%

50,000
20,000
20,000
20,000
300,000
1,192,000
30

ค่าวัสดุ
8,016.00
0.00
6,870.00
0.00
78,684.00
93,890.00
0.00
0.00
12,100.00
14,000.00
0.00
213,560.00

10,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
100,000.00
200,000.00
10,000.00
50,000.00
15,000.00
100,000.00
20,000.00
545,000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

9,041.00
0.00
7,960.00
0.00
0.00
121,305.10
0.00
0.00
5,900.00
105,000.00
0.00
249,206.10

10,000
10,000
20,000
10,000
100,000
200,000
10,000
50,000
15,000
100,000
20,000
545,000

125,183.74
21,181.95
4,005.00
8,988.00
159,358.69
899,253.69

200,000.00
60,000.00
10,000.00
10,000.00
280,000.00
1,785,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

186,613.38
38,843.51
3,613.67
2,343.64
231,414.20
1,025,280.30

200,000
60,000
10,000
10,000
280,000
2,117,000

0.00

21,000.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

0.00
21,000.00
21,000.00

30,000.00
30,000.00
30,000.00

-100 %

0
0
0

60,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

100 %

100,000

0.00

100,000.00

100,000.00

-100 %

0

วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู
ครุ ภณั ฑ์อื่น
จัดซื้อหน้ำกำกกันพิษแบบครอบเต็มหน้ำ
รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร
โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรช่วยเหลือประชำชน
โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฎิบตั ิกำรร่ วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดอ่ำงทอง
โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่ วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดอ่ำงทอง

31

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภัยประจำขุมทรัพย์ควำมรู้อ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภัยประจำโรงเรี ยนในสังกัดเทศบำลเมือง
อ่ำงทอง ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดประจำขุมทรัพย์ควำมรู ้อ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดประจำโรงเรี ยนในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ศูนย์พฒั นำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดสนำมกัฬำจังหวัดอ่ำงทองและลำนวัฒนธรรม
จังหวัดอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิหน้ำที่นกั กำรประจำโรงเรี ยนในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิหน้ำที่บุคลำกรประจำขุมทรัพย์ควำมรู้อ่ำงทอง

60,000.00
60,000.00
5,307,660.30
5,307,660.30

100,000.00
100,000.00
5,367,811.10
5,367,811.10

100,000.00
100,000.00
6,502,000.00
6,502,000.00

1,889,040.00
0.00
18,000.00
787,668.39
76,838.71
2,771,547.10
2,771,547.10

2,091,930.00
16,800.00
34,800.00
752,385.00
50,101.07
2,946,016.07
2,946,016.07

2,657,000.00
67,200.00
85,200.00
817,200.00
60,000.00
3,686,600.00
3,686,600.00

0.00
0.00

12,900.00
0.00

0.00
29,740.00
29,740.00

100,000
100,000
5,950,000
5,950,000

%
%
%
%
%

2,818,800
67,200
85,200
403,200
24,000
3,398,400
3,398,400

20,000.00
1,000.00

150 %
900 %

50,000
10,000

0.00
28,740.00
41,640.00

0.00
51,900.00
72,900.00

100 %
-100 %

50,000
0
110,000

159,276.74
226,800.00

2,124,810.16
0.00

2,300,000.00
0.00

-20.82 %
0 %

1,821,100
0

217,350.00

0.00

0.00

0 %

0

216,130.65

0.00

0.00

0 %

0

226,800.00

0.00

0.00

0 %

0

89,927.42

0.00

0.00

0 %

0

113,400.00
222,227.42

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

6.09
0
0
-50.66
-60
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โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเพื่อปฏิบตั ิงำนให้แก่กองกำรศึกษำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง และศูนย์พฒั นำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง

339,895.16

0.00

0.00

0 %

0

64,454.00
4,750.00
52,969.34
2,246,983.50

100,000.00
80,000.00
300,000.00
2,780,000.00

0 %
-75 %
-33.33 %

รวมค่าใช้ สอย

68,360.00
127,375.00
74,200.00
2,081,742.39

100,000
20,000
200,000
2,141,100

614,084.20
59,905.00
79,615.16
47,452.00
0.00
24,916.00
0.00
36,805.00
0.00
189,750.00
175,000.00
1,227,527.36

130,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
10,000.00
200,000.00
10,000.00
600,000.00

-23.08
0
60
0
0
0
100
0
-50
0
-50

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

560,254.40
14,750.00
39,976.00
17,997.44
0.00
7,510.30
0.00
8,000.00
0.00
161,175.00
0.00
809,663.14

100,000
50,000
80,000
30,000
20,000
50,000
5,000
50,000
5,000
200,000
5,000
595,000

1,611,258.24
571,113.29
19,196.82
119,925.60
2,321,493.95
5,837,644.81

1,590,000.00
523,000.00
40,000.00
129,000.00
2,282,000.00
5,734,900.00

-24.53
-9.56
-10
-37.98

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

1,570,885.38
580,662.09
22,191.58
60,476.40
2,234,215.45
5,155,360.98

1,200,000
473,000
36,000
80,000
1,789,000
4,635,100

0.00
28,000.00
71,000.00
51,000.00
0.00
0.00
130,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,000.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
28,000.00
0.00

-100
0
0
0
-100
-100
0

%
%
%
%
%
%
%

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องดูดฝุ่ น ขนำด 25 ลิตร
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 18,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 26,000 บีทียู
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดตั้งพื้น (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 40,000 บีทียู
จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสำรแบบมีลูกล้อ แบบ 40 ช่องว่ำง
จัดซื้อตูเ้ หล็กแขวนแฟ้ม แบบ 4 ลิ้นชัก มีกญ
ุ แจล็อก
จัดซื้อโต๊ะหน้ำโฟเมก้ำขำว

0
0
0
0
0
0
033

ครุ ภณั ฑ์กำรศึกษำ
จัดซื้อโต๊ะ เก้ำอี้ สำหรับนักเรี ยน
จัดซื้อโต๊ะม้ำนัง่ สำหรับรับประทำนอำหำร
ครุ ภณั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จัดซื้อเครื่ องซักผ้ำแบบธรรมดำขนำด 15 กิโลกรัม
จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบนัง่ ขับ
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน(จอขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunciton ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunciton ชนิดเลเซอร์ หรื อชนิด LED ขำวดำ
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟ
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริ กำร แบบที่ 1

55,000.00
90,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

18,000.00
9,500.00
174,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,783,660.88

0.00
34,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
17,000.00
137,000.00
137,000.00
9,558,500.00

0
-100
-100
0
0
0
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

15,800.00
0.00
0.00
8,800.00
6,900.00
2,300.00
0.00
0.00
660,800.00
660,800.00
8,587,708.08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,033,500

55,402,097.63
4,745,363.43
6,877,790.97
442,140.00
5,329,076.34
828,915.91
73,625,384.28
73,625,384.28

65,335,200.00
5,075,900.00
7,229,800.00
486,000.00
5,620,000.00
814,000.00
84,560,900.00
84,560,900.00

-6.58
5.22
1.45
-50
5.37
-14.4

%
%
%
%
%
%

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

53,644,497.84
4,576,769.04
6,619,030.33
440,040.00
5,526,360.00
903,760.00
71,710,457.21
71,710,457.21

61,036,400
5,341,000
7,334,900
243,000
5,921,600
696,800
80,573,700
80,573,700

0.00

0.00

10,000.00

-100 %

0

0.00
50,000.00
50,000.00

0.00
71,075.00
71,075.00

0.00
92,400.00
102,400.00

100 %
-100 %

74,000
0
74,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินวิทยฐำนะ
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
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ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำจัดกำรเรี ยนกำรสอนของศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศูนย์พฒั นำเด็กเล็ก (ศพด.)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมพัฒนำบุคลำกรระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถิ่นที่ 2 (ภำคกลำงตอนบน 2)

0.00
0.00
0.00
53,900.00

0.00
0.00
0.00
146,580.00

0.00
0.00
0.00
700,500.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200,000.00

296,800.00

0.00

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จดั ทำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่นระดับองค์กร
ปกปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงภูมิคมุ ้ กันยำเสพติดเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรี ยนรู ้ดำ้ นกำรท่องเที่ยวในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุ งหลักสู ตรสถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุ งห้องสมุดโรงเรี ยน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้ องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนกำรบริ หำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถำนศึกษำพอเพียง" สู่ "ศูนย์กำรเรี ยนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง"
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ งเสริ มกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนกำรบริ หำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” สู่ “ศูนย์กำรเรี ยนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนโรงเรี ยนเทศบำล 1-4 และศูนย์พฒั นำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรี ยน
ค่ำปัจจัยพื้นฐำนสำหรับนักเรี ยนยำกจน
ค่ำอำหำรกลำงวัน
โครงกำรเเข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยนท้องถิ่น
โครงกำรมหกรรมวิชำกำรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

%
%
%
%

671,500
10,778,000
271,200
1,030,000

0 %

0

100
100
100
47.04

%
%
%
%
%
%
%

80,000
400,000
3,000,000
429,000
200,000
160,000
0

0.00

0 %

0

0.00

0.00

100 %

400,000

0.00
50,000.00

0.00
200,000.00

200,000.00
0.00

0 %
0 %

200,000
0

0.00

0.00

0.00

100 %

200,000

39,550.00
0.00

30,870.00
0.00

200,000.00
50,000.00

0 %
100 %

200,000
100,000

50,000.00

50,000.00

0.00

0 %

0

1,429,600.00

2,496,000.00

2,358,000.00

-8.4 %

2,160,000

0.00
0.00
0.00
28,947.00
204,780.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00

100
100
100
-60
0

67,200
374,000
9,234,200
20,000
50,000

100
100
100
100
100
100
0

%
%
%
%
%
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รวมค่าใช้ สอย

24,161,425.00
0.00
26,230,202.00

22,176,160.00
0.00
25,558,410.00

23,510,600.00
600,000.00
27,719,100.00

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
6,346,005.52
10,000.00
6,356,005.52
32,636,207.52

0.00
0.00
6,921,321.62
10,000.00
6,931,321.62
32,560,806.62

0.00
0.00
9,569,000.00
10,000.00
9,579,000.00
37,400,500.00

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน

0.00
0.00
0.00

147,000.00
147,000.00
147,000.00

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

510,127.26
8,526,180.40
9,036,307.66
9,036,307.66
113,382,972.39
121,970,680.47

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

1,690,614.84
338,445.17
67,200.00
242,400.00
1,055,940.00
74,560.00
3,469,160.01
3,469,160.01

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำรสถำนศึกษำ
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม

-100 %
166.67 %

0
1,600,000
31,625,100

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ค่ำอำหำรเสริ ม (นม)
วัสดุกำรศึกษำ

งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
ปรับปรุ งทำสี อำคำรเรี ยน5 โรงเรี ยนเทศบำล 3 วัดชัยมงคล

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำติดตั้งหม้องแปลงขนำด 160 เควีเอ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน

แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

%
%
%
%

10,000
9,190,200
0
0
9,200,200
40,899,300

0.00
0.00
0.00

0 %

0
0
0

0.00
9,618,052.00
9,618,052.00
9,618,052.00
115,951,242.90
124,734,903.78

0.00
11,332,000.00
11,332,000.00
11,332,000.00
133,293,400.00
142,851,900.00

0 %
-0.6 %

0
11,264,400
11,264,400
11,264,400
132,737,400
140,770,900

1,574,747.42
237,600.00
67,200.00
273,250.00
1,141,404.50
80,531.61
3,374,733.53
3,374,733.53

2,138,000.00
297,600.00
67,200.00
517,000.00
1,994,000.00
193,000.00
5,206,800.00
5,206,800.00

100
100
-100
-100

17.4
11.56
0
10.25
-35.96
-53.37

%
%
%
%
%
%

2,510,000
332,000
67,200
570,000
1,277,000
90,000
4,846,200
4,846,200
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเก็บกวำดรักษำควำมสะอำดถนน ทำงเท้ำ ตลำดสดฯ ในเขตเทศบำล
เมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ขฯ ศูนย์แพทย์ชุมชน
ศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ข แห่งที่ 2
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรจัดกำรทัว่ ไป
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกรักษำควำมปลอดภัยศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ขฯ ศูนย์แพทย์ชุมชน
ศูนย์บริ กำรสำธำรณสุ ข แห่งที2่
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ
โครงกำรควบคุมดูแลสุ นขั และแมวไม่มีเจ้ำของ
โครงกำรควบคุมดูแลสุ นขั และแมวไม่มีเจ้ำของ
โครงกำรจัดกิจกรรมด้ำนสิ่ งแวดล้อมในวันสิ่ งแวดล้อมไทย
โครงกำรจัดกิจกรรมด้ำนสิ่ งแวดล้อมในวันสิ่ งแวดล้อมโลก
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุ นขั บ้ำฯ
โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุ นขั บ้ำฯ
โครงกำรเฝ้ำระวังสำรปนเปื้ อนในอำหำรสด
โครงกำรรณรงค์คดั แยกขยะในชุมชน
โครงกำรอบรมผูป้ ระกอบกิจกำรและผูส้ ัมผัสอำหำร
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย

41,400.00
0.00
54,500.00

43,200.00
0.00
72,000.00

70,000.00
90,000.00
72,000.00

0 %
-44.44 %
0 %

70,000
50,000
72,000

0.00
4,800.00
100,700.00

0.00
4,800.00
120,000.00

0.00
10,000.00
242,000.00

100 %
-100 %

10,000
0
202,000

135,104.00

6,713,643.81

6,730,000.00

-28.97 %

4,780,600

4,646,250.00

0.00

0.00

0 %

0

1,697,646.77

0.00

0.00

0 %

0

340,200.00

0.00

0.00

0 %

0

144,000.00

0.00

0.00

0 %

0

226,800.00

0.00

0.00

0 %

0

35,720.00
0.00
79,960.00
20,000.00
20,000.00

28,560.00
0.00
79,740.00
0.00
0.00

90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

60,000.00

62,131.00

0.00
0.00
50,000.00
0.00
388,694.80
7,844,375.57

%
%
%
%
%

80,000
40,000
0
0
20,000

0.00

0 %

0

0.00

72,400.00

0 %

72,400

0.00
0.00
0.00
381,240.70
7,265,315.51

20,000.00
0.00
20,000.00
791,000.00
7,723,400.00

-11.11
100
0
0
100

0
0
0
-94.94

%
%
%
%

20,000
0
20,000
40,000
5,073,000
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ค่าวัสดุ
24,248.00
2,712.00
96,950.00
62,478.37
53,792.50
741,022.30
84,000.00
0.00
0.00
0.00
42,400.00
1,107,603.17

40,000.00
10,000.00
290,000.00
0.00
100,000.00
1,000,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
1,580,000.00

0
0
-65.52
100
100
-20
-62.5
100
100
100
0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

28,696.00
6,338.00
119,020.00
0.00
81,110.00
958,348.40
31,200.00
0.00
0.00
23,850.00
39,700.00
1,288,262.40

40,000
10,000
100,000
20,000
200,000
800,000
30,000
10,000
10,000
30,000
60,000
1,310,000

365,992.99
20,496.85
11,428.67
1,893.90
399,812.41
8,892,731.09

400,000.00
30,000.00
15,000.00
10,000.00
455,000.00
10,000,400.00

0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

355,531.80
19,607.02
13,582.58
0.00
388,721.40
9,622,059.37

400,000
30,000
15,000
10,000
455,000
7,040,000

0.00
0.00
0.00

16,000.00
41,800.00
23,600.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

0.00

0.00

118,000.00

-100 %

0

15,800.00
0.00
31,600.00
0.00
0.00
4,600.00
52,000.00
52,000.00

0.00
17,000.00
0.00
0.00
9,000.00
2,500.00
109,900.00
109,900.00

0.00
34,000.00
0.00
15,000.00
0.00
5,000.00
172,000.00
172,000.00

0
-100
0
-100
0
-100

0
0
0
0
0
0
0
0

วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 32,000 บีทียู
จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก
ครุ ภณั ฑ์กำรเกษตร
จัดซื้อเครื่ องพ่นหมอกควัน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ สำหรับงำนสำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึกพร้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED ขำวดำ
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA
รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน

%
%
%
%
%
%
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
โครงกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชดำริ ดำ้ นสำธำรณสุ ข

360,000.00
360,000.00
360,000.00
12,737,364.62

440,000.00
440,000.00
440,000.00
15,819,200.00

0 %

รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข

420,000.00
420,000.00
420,000.00
13,563,219.38

440,000
440,000
440,000
12,326,200

0.00
0.00

0.00
0.00

3,000.00
3,000.00

233.33 %

รวมค่าใช้ สอย

10,000
10,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,737,364.62

7,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
1,000.00
21,000.00
24,000.00
24,000.00
15,843,200.00

42.86
0
400
0
0
0

%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุ ข

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563,219.38

10,000
1,000
5,000
1,000
10,000
1,000
28,000
38,000
38,000
12,364,200

2,398,140.00
4,500.00
197,940.00
534,120.00
45,300.00
3,180,000.00
3,180,000.00

906,000.00
0.00
0.00
452,000.00
26,000.00
1,384,000.00
1,384,000.00

6.51
0
0
-56.11
-100

%
%
%
%
%

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

2,548,714.00
0.00
186,960.00
339,360.00
32,316.66
3,107,350.66
3,107,350.66

965,000
0
0
198,400
0
1,163,400
1,163,400

งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

29,700.00
17,000.00

75,600.00
10,000.00

70,000.00
70,000.00

0 %
0 %

70,000
70,000

0.00
14,600.00
61,300.00

0.00
12,100.00
97,700.00

0.00
20,000.00
160,000.00

100 %
-100 %

20,000
0
160,000

146,657.50

365,521.50

439,000.00

13.9 %

500,000

113,400.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

45,000.00

122.22 %

100,000

34,960.00
22,390.00
16,480.00
0.00
0.00
0.00
14,450.00
453,801.50

80,000.00
110,000.00
30,000.00
30,000.00
100,000.00
90,000.00
50,000.00
974,000.00

0
81.82
-100
-100
-100
-100
0

%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าใช้ สอย

56,487.20
56,660.00
18,240.00
17,680.00
117,090.00
827,620.00
19,150.00
1,372,984.70

80,000
200,000
0
0
0
0
50,000
930,000

35,151.00
0.00
61,500.00
1,530.00
0.00
0.00
0.00
43,560.00
141,741.00

50,000.00
20,000.00
10,000.00
100,000.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00
50,000.00
244,000.00

0
0
100
50
-100
-100
0
100

%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

28,863.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,940.00
74,303.00

50,000
20,000
20,000
150,000
0
0
5,000
100,000
345,000

3,216.74
2,629.63

1,018.68
2,816.88

10,000.00
10,000.00

0 %
0 %

10,000
10,000

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั ิงำนดูแลรักษำควำมสะอำดและพื้นที่โดยรอบอำคำรบ้ำน
รัตตัญญู
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
โครงกำรจัดกิจกรรมวันพัฒนำ
โครงกำรฝึ กอบรมและส่ งเสริ มอำชีพ
โครงกำรส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตผูด้ อ้ ยโอกำสและครอบครัว
โครงกำรส่ งเสริ มและพัฒนำคุณภำพชีวิตผูส้ ู งอำยุ
โครงกำรอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำนผูเ้ กี่ยวข้องในกำรบริ หำรจัดกำรชุมชน
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
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17,041.89
8,988.00
31,876.26
1,540,463.96

12,968.40
8,988.00
25,791.96
719,034.46

20,000.00
10,000.00
50,000.00
1,428,000.00

0 %
0 %

20,000
10,000
50,000
1,485,000

0.00
0.00

40,350.00
47,000.00

20,000.00
0.00

-100 %
0 %

0
0

23,000.00
0.00
0.00
6,300.00
2,500.00
119,150.00
119,150.00
4,018,184.46
4,018,184.46

46,000.00
0.00
0.00
12,600.00
5,000.00
83,600.00
83,600.00
2,895,600.00
2,895,600.00

-100
0
0
-100
-100

%
%
%
%
%

รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสั งคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสั งคมสงเคราะห์

0.00
21,800.00
2,400.00
0.00
2,300.00
26,500.00
26,500.00
4,674,314.62
4,674,314.62

0
0
0
0
0
0
0
2,648,400
2,648,400

733,470.00
16,800.00
34,800.00
0.00
0.00
0.00
785,070.00
785,070.00

4,100,000.00
67,200.00
145,200.00
780,000.00
3,270,000.00
270,000.00
8,632,400.00
8,632,400.00

-7.05
100
4.96
0
-45.99
-35.19

%
%
%
%
%
%

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

295,720.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
313,720.00
313,720.00

3,811,000
134,400
152,400
780,000
1,766,000
175,000
6,818,800
6,818,800

0.00
0.00

0.00
0.00

10,000.00
120,000.00

100 %
-16.67 %

20,000
100,000

ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรื อ LED ขำวดำ (18หน้ำ/นำที)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดำษขนำด A3
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่ำเช่ำบ้ำน
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจำ
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

0.00
2,400.00
2,400.00

0.00
4,400.00
4,400.00

0.00
75,000.00
205,000.00

100 %
-100 %

75,000
0
195,000

11,904.00

18,369.50

40,000.00

0 %

40,000

0.00
12,000.00
30,369.50

20,000.00
40,000.00
100,000.00

400 %
0 %

รวมค่าใช้ สอย

11,060.00
9,100.00
32,064.00

100,000
40,000
180,000

47,391.00
3,900.00
0.00
163,900.00
215,191.00
249,960.50

80,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
300,000.00
605,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
0.00
0.00
141,860.00
141,860.00
176,324.00

80,000
10,000
10,000
200,000
300,000
675,000

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50,000.00
36,000.00
108,000.00
8,000.00

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
490,044.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,035,030.50

20,000.00
15,000.00
237,000.00
237,000.00
9,474,400.00

-100 %
-100 %

0
0
0
0
7,493,800

2,338,800.00
42,000.00
649,380.00

2,680,653.10
42,000.00
684,840.00

0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0

รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ มเอกสำร 40 ช่อง
จัดซื้อตูเ้ อกสำรเหล็กบำนเลื่อน
จัดซื้อโต๊ะทำงำน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED ขำวดำ
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED สี
รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
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3,103,412.89
310,550.31
6,444,143.20
6,444,143.20

3,140,425.33
292,774.33
6,840,692.76
6,840,692.76

0.00
0.00
0.00
0.00

0 %
0 %

0
0
0
0

79,200.00

79,200.00

0.00

0 %

0

60,500.00
139,700.00

41,900.00
121,100.00

0.00
0.00

0 %

0
0

194,650.00

20,950.00

200,000.00

-100 %

0

81,268.80
756,505.93
858,724.73

10,000.00
600,000.00
810,000.00

-100 %
-100 %

รวมค่าใช้ สอย

37,840.00
311,822.20
544,312.20

0
0
0

0.00
583,670.00
3,960.00
184,403.80
7,490.00
261,351.10
0.00
0.00
0.00
1,040,874.90

20,000.00
800,000.00
5,000.00
200,000.00
50,000.00
400,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000.00
1,680,000.00

-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

97,404.00
619,385.00
0.00
196,259.40
119,751.00
293,660.00
0.00
0.00
0.00
1,326,459.40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70,673.60
52,831.44
11,808.58
6,291.60
141,605.22
2,162,304.85

150,000.00
60,000.00
15,000.00
20,000.00
245,000.00
2,735,000.00

-100
-100
-100
-100

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

71,484.83
27,739.76
11,530.32
6,336.81
117,091.72
2,127,563.32

0
0
0
0
0
0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
รวมค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุสนำม
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเครื่ องปรับอำกำศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนำด 18,000 บีทียู
ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้ำง
จัดซื้อเครื่ องตัดคอนกรี ต ขนำด 20 นิ้ว เครื่ องยนต์เบนซิ น 13 แรงม้ำ พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อเครื่ องอัดอำกำศ(ปั๊มลม) ขนำดอัตรำกำรผลิตลมไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ลิตร/นำที
จัดซื้อตูเ้ ชื่อมไฟฟ้ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์ แรงดันไฟฟ้ ำ AC 220 V ลวดเชื่อม 1.6-4.0 มม.
จัดซื้อรถเข็นปูนล้อคูย่ ำงตัน ขนำดบรรจุ 55 ลิตร
จัดซื้อรถเข็นปูนล้อเดี่ยวยำงตัน ขนำดบรรจุ 55 ลิตร
รวมค่าครุ ภัณฑ์
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค
เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงกรณี ที่มีกำรทำสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
จัดทำตีเส้นจรำจรและทำงม้ำลำย ถนนสำยต่ำงๆภำยในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ติดตั้งระบบเตือนอุบตั ิเหตุทำงแยกที่เป็ นจุดเสี่ ยงในเขตชุมชน 22 ชุมชน
ค่ำปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
ติดตั้งป้ำยเครื่ องหมำยจรำจร (ป้ำยเตือนระวัง) ในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจรำจรซอยหลังศูนย์นิสสัน
ปรับปรุ งซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำไฮแมส
รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่ วนรำชกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟ้ าและประปา
งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร

28,900.00

0.00

0.00

0 %

0

45,000.00
17,000.00
21,000.00
4,400.00
2,600.00
118,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

0.00
282,808.28
822,978.20

0.00
0.00
0.00

410,000.00
0.00
0.00

-100 %
0 %
0 %

0
0
0

0.00
0.00
0.00
1,105,786.48
1,224,686.48

0.00
0.00
476,000.00
476,000.00
476,000.00

300,000.00
500,000.00
0.00
1,210,000.00
1,210,000.00

-100 %
-100 %
0 %

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
9,796,393.00

0.00
0.00
0.00
9,478,997.61

445,000.00
445,000.00
445,000.00
4,390,000.00

-100 %

0
0
0
0

2,012,850.00

1,940,715.00

2,200,000.00

23.64 %

2,720,000
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย

0.00
140,621.10
2,153,471.10

0.00
117,670.60
2,058,385.60

30,000.00
500,000.00
2,730,000.00

รวมค่าวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

0.00
95,835.00
32,528.00
203,279.90
473,720.00
0.00
0.00
48,000.00
853,362.90
3,006,834.00

3,900.00
0.00
39,840.00
195,259.90
157,510.00
0.00
0.00
0.00
396,509.90
2,454,895.50

200,000.00
100,000.00
100,000.00
340,000.00
300,000.00
60,000.00
50,000.00
0.00
1,150,000.00
3,880,000.00

9,500.00
17,500.00
95,000.00

0.00
0.00
0.00

รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

0.00
0.00
122,000.00
122,000.00
3,128,834.00

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกขับรถแบ็คโฮที่ศนู ย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม
รวมค่าใช้ สอย

857,593.50
360,000.00
651,739.38
1,869,332.88

0 %
-10 %

30,000
450,000
3,200,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุเครื่ องดับเพลิง
วัสดุอื่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
จัดซื้อเครื่ องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 นิ้ว
จัดซื้อเครื่ องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 29.5 นิ้ว
จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง
ครุ ภณั ฑ์สำรวจ
จัดซื้อเทปวัดตลับเมตรสำยโลหะ ยำว 30 เมตร
จัดซื้อเทปวัดสำยเทปใยแก้ว ยำว 100 เมตร

%
%
%
%
%
%
%
%

200,000
100,000
100,000
400,000
300,000
60,000
50,000
10,000
1,220,000
4,420,000

0.00
0.00
95,000.00

0 %
0 %
-100 %

0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
2,454,895.50

7,000.00
10,000.00
112,000.00
112,000.00
3,992,000.00

-100 %
-100 %

0
0
0
0
4,420,000

2,037,527.65
0.00
478,428.03
2,515,955.68

2,735,000.00
0.00
750,000.00
3,485,000.00

1.76 %
0 %
-46.67 %

2,783,000
0
400,000
3,183,000

0
0
0
17.65
0
0
0
100
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ค่าวัสดุ
213,546.32
7,490.00
1,101,193.40
1,322,229.72

240,000.00
40,000.00
2,000,000.00
2,280,000.00

0 %
0 %
-25 %

รวมค่าวัสดุ

402,320.00
52,580.00
1,890,907.40
2,345,807.40

240,000
40,000
1,500,000
1,780,000

42,731.50
1,284.00
6,278.76
50,294.26
3,888,479.66

10,000.00
5,000.00
10,000.00
25,000.00
5,790,000.00

700 %
0 %
0 %

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

117,651.79
216.14
1,046.46
118,914.39
4,334,054.67

80,000
5,000
10,000
95,000
5,058,000

259,707.85
259,707.85
259,707.85
4,148,187.51

0.00
0.00
0.00
5,790,000.00

0 %

รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

0.00
0.00
0.00
4,334,054.67

0
0
0
5,058,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

551,940.00
205,380.00
945,360.00
116,000.00
1,818,680.00
1,818,680.00

534,550.00
198,230.00
789,935.04
93,091.38
1,615,806.42
1,615,806.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมค่าตอบแทน

39,000.00
39,000.00

0.00
0.00

5,566.00
113,400.00

119,110.00
0.00

วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำด 315 KVA

งานบาบัดนา้ เสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
โครงกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกรักษำควำมสะอำดสำนักงำนโรงปรับปรุ งคุณภำพน้ ำฯ

%
%
%
%

0
0
0
0
0
0

32,000.00
32,000.00

0 %

32,000
32,000

450,000.00
0.00

258.04 %
0 %

1,611,200
0

0
0
0
0
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ
โครงกำรคลองสวยน้ ำใส
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม

0.00
0.00
83,355.30
202,465.30

10,000.00
10,000.00
160,000.00
630,000.00

0 %
0 %
0 %

รวมค่าใช้ สอย

9,170.00
0.00
94,394.50
222,530.50

10,000
10,000
160,000
1,791,200

18,395.00
12,275.04
3,180.00
90,624.72
23,400.00
0.00
0.00
23,740.00
171,614.76

24,000.00
15,000.00
15,000.00
160,000.00
24,000.00
24,000.00
5,000.00
24,000.00
291,000.00

0
0
0
0
0
0
0
0

%
%
%
%
%
%
%
%

รวมค่าวัสดุ

38,467.00
21,614.00
15,000.00
79,773.85
24,000.00
27,950.00
0.00
52,230.00
259,034.85

24,000
15,000
15,000
160,000
24,000
24,000
5,000
24,000
291,000

260,046.83
17,710.76
1,903.53
8,859.60
288,520.72
662,600.78

500,000.00
40,000.00
5,000.00
10,000.00
555,000.00
1,508,000.00

0
0
0
0

%
%
%
%

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

297,397.55
28,293.04
2,144.28
8,859.60
336,694.47
857,259.82

500,000
40,000
5,000
10,000
555,000
2,669,200

0.00
0.00

10,000.00
5,800.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,675,939.82
20,425,265.49

0.00
0.00
0.00
15,800.00
15,800.00
2,294,207.20
19,411,318.32

17,000.00
10,000.00
2,500.00
29,500.00
29,500.00
1,537,500.00
25,183,900.00

-100 %
-100 %
-100 %

0
0
0
0
0
2,669,200
19,641,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์
วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สำนักงำน
จัดซื้อเก้ำอี้
จัดซื้อเก้ำอี้แบบล้อเลื่อนแบบพนักสู ง
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์หรื ออิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน(จอขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED ขำวดำ
จัดซื้อเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800AV
รวมค่าครุ ภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมงานบาบัดนา้ เสี ย
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรื อพนักงำนส่ วนท้องถิ่น
เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง
เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,396,000.00
60,000.00
214,000.00
108,000.00
12,000.00
2,790,000.00
2,790,000.00

5.68
0
6.07
-100
-100

%
%
%
%
%

รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวมงบบุคลากร

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,532,000
60,000
227,000
0
0
2,819,000
2,819,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

760,000.00
760,000.00
760,000.00
3,550,000.00
3,550,000.00

-100 %

รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
2,819,000
2,819,000

372,491.00
0.00
119,805.00
0.00
0.00
15,548.00
507,844.00
507,844.00
507,844.00

394,846.00
0.00
119,689.00
0.00
0.00
0.00
514,535.00
514,535.00
514,535.00

50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00

งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปกำร
จัดทำป้ำยชื่อชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรี ยนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โครงกำรงำนชุมนุมลูกเสื อท้องถิ่นแห่งชำติ
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรร่ วมกิจกรรมวันลูกเสื อ
โครงกำรลูกเสื อท้องถิ่นไทย
รวมค่าใช้ สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิน่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ

0
-80
0
100
0
0

%
%
%
%
%
%

50,000
10,000
0
50,000
10,000
0
120,000
120,000
120,000
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0.00
0.00
81,900.00
0.00
0.00
54,400.00
0.00
136,300.00
136,300.00
136,300.00
644,144.00

0.00
12,500.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
543,035.00

0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
160,000.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้ สอย

0.00
0.00
0.00

รวมค่าวัสดุ

โครงกำรจัดงำนประเพณี เนื่องในวันขึ้น ปี ใหม่
โครงกำรจัดงำนประเพณี เนื่องในวันขึ้นปี ใหม่
โครงกำรจัดงำนประเพณี วนั สงกรำนต์
โครงกำรประเพณี ลอยกระทง
โครงกำรประเพณี ลอยกระทง
โครงกำรประเพณี วนั ลอยกระทง
โครงกำรประเพณี วนั สงกรำนต์
รวมค่าใช้ สอย
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิน่
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้ าง
งบดาเนินงาน
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรและนอกอำณำจักร
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม

%
%
%
%
%
%
%

20,000
0
0
0
10,000
0
10,000
40,000
40,000
40,000
160,000

0.00

100 %

200,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100 %
100 %

100,000
600,000
900,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%

10,000
750,000
5,000
300,000
150,000
500,000
100,000
100,000
5,000
1,920,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 %
100 %

150,000
60,000

100
0
0
-100
100
0
100

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุก่อสร้ำง
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่ องแต่งกำย
วัสดุสนำม
วัสดุอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล
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ค่ำบริ กำรโทรศัพท์
ค่ำบริ กำรสื่ อสำรและโทรคมนำคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน
ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้ าง
ค่ำต่อเติมหรื อดัดแปลงอำคำร หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ
ปรับปรุ งพื้นที่ช้ นั 1 อำคำรสำนักงำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
ปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณหน้ำอำคำรสำนักงำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง ตำบลตลำดหลวง อำเภอเมือง
อ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
รวมค่าทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่ อสร้ าง
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวมทุกแผนงาน

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100 %
100 %

15,000
20,000
245,000
3,065,000

0.00

0.00

0.00

100 %

2,900,000

0.00

0.00

0.00

100 %

900,000

0.00
0.00
0.00
0.00
220,183,879.88

0.00
0.00
0.00
0.00
223468016.12

0.00
0.00
0.00
0.00
258,329,800.00

3,800,000
3,800,000
6,865,000
6,865,000
246,941,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 246,941,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้เงิน ้
เพื่อจ่ายเปนค่าชาระ นี้เงินต้น ดังนี้
1.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระ นี้เงินต้นเงิน ้ที่ ้จา . .ท.
้เพื่อซื้อรถบรรทุ ขยะมลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย
ตาม ัญญาเลขที่1129/136/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2555 และบันทึ ต่อท้าย ัญญา ลงวันที่ 29 ม ราคม
2564 ปีงบประมาณ 2565 เปน ารจ่ายปีที่ 2 ซึ่งต้อง
ชาระ นี้เงินต้นจานวน 453,604.94 บาท
2.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระ นี้เงินต้นเงิน ้ที่ ้จา . .ท.
้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 4 ราย ารตาม ัญญาเลขที่ 1291/107/
2556 ลงวันที่ 15 ิง าคม 2556 และบันทึ ต่อท้าย ัญญา
ลงวันที่ 22 ันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2565 เปน ารจ่าย
ปีที่ 3 ซึ่งต้องชาระ นี้เงินต้น จานวน 1,026,997.23 บาท
3.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระ นี้เงินต้นเงิน ้ที่ ้จา . .ท. ้เพื่อซื้อ
ดินและอาคารพาณิชย์ า รับจัดตั้ง ถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองอ่างทอง 2 ตาม ัญญาเลขที่ 1847/36/2561 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561และบันทึ ต่อท้าย ัญญา ลงวันที่ 22 ันยายน
2563 ปีงบประมาณ 2565 เปน ารจ่ายปีที่ 3 ซึ่งต้องชาระ นี้
เงินต้น จานวน 1,015,541.59 บาท ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง

รวม

26,365,200 บาท

รวม

26,365,200 บาท

รวม

26,365,200 บาท

จานวน

2,496,200 บาท
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ค่าชาระดอ เบี้ย

จานวน

399,100 บาท

จานวน

594,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชาระดอ เบี้ย ดังนี้
1.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระดอ เบี้ยเงิน ้ที่ ้จา . .ท.
้เพื่อซื้อรถบรรทุ ขยะมลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย
ตาม ัญญาเลขที่1129/136/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2555 และบันทึ ต่อท้าย ัญญาลงวันที่ 29 ม ราคม
2564 ปีงบประมาณ2565 เปน ารจ่ายปีที่ 2 ซึ่งต้อง
ชาระดอ เบี้ย จานวน 11,340.13 บาท
2.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระดอ เบี้ยเงิน ้ที่ ้จา . .ท.
้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 4 ราย าร ตาม ัญญาเลขที่
1291/107/2556 ลงวันที่ 15 ิง าคม 2556 และ
บันทึ ต่อท้าย ัญญาลงวันที่ 22 ันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2565 เปน ารจ่ายปีที่ 3 ซึ่งต้องชาระ
ดอ เบี้ย จานวน 134,955.87 บาท
3.เพื่อจ่ายเปนค่าชาระดอ เบี้ยเงิน ้ที่ ้จา . .ท.
้เพื่อซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ า รับจัดตั้ง ถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ตาม ัญญา เลขที่ 1847/36/2561 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2561 และบันทึ ต่อท้าย ัญญาลง
วันที่ 22 ันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2565
เปน ารจ่ายปีที่ 3 ซี่งต้องชาระดอ เบี้ย
จานวน 252,730.69 บาท
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง

เงิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
เพื่อจ่ายเปนเงิน มทบเข้า องทุนประ ัน ังคม ตามพ.ร.บ.
ประ ัน ังคมพ.ศ.2556 และประ าศคณะ รรม ารพนั งาน
เทศบาลจัง วัดอ่างทองเรื่อง ลั เ ณฑ์เ ี่ยว ับพนั งานจ้าง
ข้อ 33 ตามที่ระเบียบ ฎ มาย า นด
ตั้งจ่ายจา เงินรายได้ จานวน 400,000 บาท
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป จานวน 194,000 บาท
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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เงิน มทบ องทุนเงินทดแทน

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงิน มทบ องทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
(ฉบับที่ 2)และ นัง ือ รม ่งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน 24 ธันวาคม 2561 ตามที่ระเบียบ
ฎมาย า นด ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ
จานวน

14,919,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผ้ งอายุ ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ลั เ ณฑ์ ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ้ งอายุ
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 90
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เบี้ยยังชีพความพิ าร

จานวน

2,834,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยความพิ ารตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย ลั เ ณฑ์ ารจ่ายเงินเบี้ยความพิ ารขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 90
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด ์

จานวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด ์ ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย าร งเคราะ ์เพื่อ ารยังชีพขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้า 90 ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏในแผนงานงบ
ลาง
เงิน ารองจ่าย
จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน รณีฉุ เฉินที่มี าธารณภัยเ ิดขึ้น
รือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ รณีที่จาเปน
ตามความเ มาะ ม ฯลฯ ตามที่ระเบียบ ฎ มาย า นด
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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รายจ่ายตามข้อผ พัน
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารจราจร

จานวน

50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารแ ้ไขปัญ าเ ี่ยว ับ ารจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ารทา ีตีเ ้น
ัญญาณไฟจราจร เ ื้อจราจร ามเ ลี่ยม ยุดตรวจ
ป้ายจราจร ระจ โค้งจราจร ระบองไฟจราจร
รวยจราจร แผง ั้นจราจร แผงพลา ติ ใ ่น้า
เ าล้มลุ จราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปนต้น
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
ค่าบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย

จานวน

141,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุง มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ่งระเทศไทย
จานวน 141,037.64 บาท ตามข้อบังคับ มาคม ันนิบาต
เทศบาลแ ่งประเทศไทยพ.ศ.2543โดยคานวนตั้งจ่ายไว้
ร้อยละ1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจาปีตามข้อบังคับ
มาคม ันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย พ.ศ.2543
โดยคานวนตั้งจ่ายไว้ร้อยละ1/6(0.00167)ของรายรับจริง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมเงิน ้ เงินจ่ายขาด
ะ ม เงินอุด นุนทุ ระเภท) จานวน 84,453,674.31 บาท
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808/ว2999 ลงวันที่
3 ร ฎาคม 2555 และระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นเ ี่ยว ับค่า
บารุง มาคม พ.ศ.2555 ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงินช่วยค่าครองชีพผ้รับบานาญ (ช.ค.บ.)

จานวน

480,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพพนั งานเทศบาล
ผ้รับบานาญตามจานวนผ้รับบานาญที่มี ิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินช่วยเ ลือ ารครองชีพ
ผ้รับบานาญของข้าราช าร ่วนท้องถิ่นฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2554 เรื่องแ ้ไขเพิ่มเติม พระราช ฤษฎี า
เงินช่วยเ ลือ ารครองชีพผ้รับเบี้ย วัดบานาญ
พ.ศ. 2521 และระเบียบอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง ตาม ิทธิที่ได้รับ
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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เงินบาเ น็จล จ้างประจา

จานวน

316,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนใ ้แ ่ล จ้างประจาที่ออ จา งานเนื่อง
จา ทางานมานานตาม ิทธิที่ได้รับ ซึ่งจ่ายครั้งเดียว รือจ่ายเปน
รายเดือน ตามที่ระเบียบ ฎ มาย า นด
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ( .บ.ท.) จานวน

2,488,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงิน มทบ องทุนบาเ น็จบานาญข้าราช าร
่วนท้องถิ่น จานวน 2,488,335 บาท ตาม พ.ร.บ.บาเ น็จ
บานาญข้าราช าร ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แ ้ไข
เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจาปี ตาม
เทศบัญญัติประจาปีไม่รวมรายได้จา พันธบัตรเงิน ้
เงินที่มีผ้อุทิศใ ้และเงินอุด นุน ตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1187 ลว 24 พฤษภาคม 2542
ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงิน มทบ องทุน วั ดิ ารชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

จานวน

138,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงิน มทบเข้า องทุน วั ดิ ารชุมชน
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้า91 ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพ( ป ช.)

จานวน

300,000 บาท

เงินช่วยค่าทาศพข้าราช าร/พนั งาน

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษใ ้แ ่ทายาทพนั งาน ใน รณีที่
พนั งานเทศบาลเ ียชีวิต ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงินช่วยค่าทาศพพนั งานจ้าง

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงิน มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพิ้นที่ไม่น้อย ว่าอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจา จัด รร
องทุน ลั ประ ัน ุขภาพแ ่งชาติ ตามประ าศคณะ รรม าร
ลั ประ ัน ุขภาพแ ่งชาติ เรื่อง าร า นด ลั เ ณฑ์เพื่อ
นับ นุนใ ้องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริ าร
จัด าร องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
พ.ศ.2557 ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
เงินช่วยพิเศษ

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษใ ้แ ่ทายาทพนั งานจ้าง รณีที่
พนั งานจ้างเ ียชีวิต ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
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เงินช่วยค่าทาศพล จ้างประจา

จานวน

50,000 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม

19,523,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

12,836,800 บาท

รวม

4,296,000 บาท

จานวน

954,000 บาท

ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนาย /รองนาย

จานวน

312,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง
นาย เทศมนตรีและรองนาย เทศมนตรี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนพิเศษนาย /รองนาย

จานวน

312,000 บาท

จานวน

342,000 บาท

ค่าตอบแทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/เลขานุ าร ภา
จานวน
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษใ ้แ ่ทายาทล จ้างประจาใน รณีที่
ล จ้างประจาเ ียชีวิต ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนาย /รองนาย องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของผ้บริ ารเทศบาล ใ ้แ ่
นาย เทศมนตรีและรองนาย เทศมนตรี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นาย เทศมนตรีและรองนาย เทศมนตรี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี นาย
องค์ ารบริ าร ่วนตาบล
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเลขานุ าร/
ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทน มาชิ ภาเทศบาล
ประธาน ภาเทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

8,540,800 บาท

จานวน

6,500,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

236,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาล
เงินเพิ่มเติมตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราช าร ่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ ารปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใ ม่ รือปรับอัตราเงินเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมขั้น ง ุดของอันดับใ ้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทน รือเงินเพิ่มอื่นๆ
ที่พนั งานเทศบาลได้รับตาม ิทธิฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

218,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่ง
ปลัดเทศบาล ัว น้า านั ปลัดเทศบาล ัว น้าฝ่ายฯ
ตาม ิทธิที่ได้รับ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

950,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

600,000 บาท

เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนใ ้แ ่พนั งานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุง เงินเดือนพนั งานเทศบาลประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนใ ้แ ่พนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้างฯ ประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

36,000 บาท

รวม

6,686,800 บาท

รวม

652,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

จานวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมใ ้แ ่ มาชิ เทศบาลที่ได้
รับ ารแต่งตั้งใ ้เปนคณะ รรม าร ามัญและวิ ามัญ
ประจา ภาและค่าประชุมอื่นๆ า รับคณะ รรม ารต่างๆ
พร้อมทั้งคณะอนุ รรม ารซึ่งมี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัตินอ เวลาราช าร
ของพนั งาน ่วนท้องถิ่น ล จ้างประจาพนั งานจ้างฯ
ที่ได้รับคา ั่งมอบ มายใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
ตามที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

348,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราว า รับ
พนั งานจ้าง พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตาม ิทธิและตามระเบียบที่ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผ้ที่ได้รับ ารแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ
น้าที่ใน ารเลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ าร
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนในวัน
อบรม วันรับวั ดุอุป รณ์เลือ ตั้ง และวันเลือ ตั้ง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเปนจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้พนั งานเทศบาล
ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้พนั งาน
เทศบาล ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

จานวน

80,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

3,459,800 บาท

จานวน

2,096,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร เช่น ค่าถ่ายเอ าร
ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป นัง ือ ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล
ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่าทรัพย์ ิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดี
ตามคาพิพา ษา ค่าจ้างเ มาบริ าร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
เครื่องรับ ัญญาณต่างๆ ค่าต แต่ง ถานที่ราช าร วน ย่อม
เนื่องในเทศ าลต่างๆ ค่าจัดทารายงาน ิจ ารเทศบาลและ
ปฏิทินประจาปี ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ เอ ารเผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาล วาร าร ค่าจ้างที่ปรึ ษาเพื่อออ แบบ าร
่อ ร้าง ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบริ ารบุคคล
ภายนอ และ รือเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบริ ารใน
โครง ารต่างๆ ดังนี้
1.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อดแล
รั ษาความ ะอาด านั งานเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อรั ษา
ความปลอดภัย านั งานเทศบาลเมืองอ่างทอง
3.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
านั งานด้านงานวิเคราะ ์นโยบายและแผน
4.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
านั งานด้านงาน ารเจ้า น้าที่
5.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
านั งานด้านงานประชา ัมพันธ์
6.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
านั งานด้านนิติ ารและงาน ิจ าร ภา
7. โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อทางานต่างๆ
ใ ้แ ่ านั ปลัดเทศบาล
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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รายจ่ายเ ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

350,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า
1.ค่ารับรองจานวน 100,000 บาท แย เปน
1.1 ค่ารับรองผ้มาทัศนศึ ษาดงาน เยี่ยมชม
ิจ ารเทศบาล ต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
ที่มานิเทศน์งาน รือดาเนิน ิจ ารอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตั้งจ่ายไว้ไม่เ ินร้อยละ 1
ของรายได้จริงประจาปีงบประมาณที่ล่วงมา(ไม่รวม
เงิน ้ เงินอุด นุนเฉพาะ ิจ เงินจ่ายขาด ะ ม และ
เงินที่มีผ้อุทิศใ ้ ตาม นัง ือที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 ร ฎาคม 2548) จานวน 50,000 บาท
1.2 ค่าเลี้ยงรับรอง ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ
คณะ รรม ารที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม ฎ มาย รือตาม
นัง ือ ั่ง ารของ ระทรวงม าดไทย ารประชุมระ ว่าง
เทศบาล ับรัฐวิ า ิจ รือเอ ชน จานวน 50,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศา นา รัฐพิธี
พระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอ ไม้ ระเช้าดอ ไม้ พานพุ่มดอ ไม้ ด
ฯลฯ
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอ ไม้
ระเช้าดอ ไม้ พานพุ่มดอ ไม้ ด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั รฯ

จานวน

150,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของ
พนั งานเทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้าง
และผ้มี ิทธิเบิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ
ค่าเช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
โครง ารประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานวันเทศบาล
และวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง เช่น ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอ ไม้ ค่าเอ าร
ค่าวั ดุอุป รณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้องตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน
ารแข่งขัน ีฬาและ าร ่งนั ีฬาร่วมแข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 123 ลาดับที่ 4
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
โครง ารพัฒนาบุคลา ร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพคร
และบุคลา รทาง ารศึ ษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ ี่ยวข้อง
เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารฝึ อบรมและ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
อง ารศึ ษา
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โครง ารอบรมเรื่อง ารป้อง ัน ารทุจริตขององค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น

จานวน

100,000 บาท

จานวน

551,800 บาท

รวม

845,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายต่างๆใน ารดาเนินโครง ารฯ
เช่น ค่าวิทยา ร ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ ารเข้า
รับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่้ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบารุงรั ษาและซ่อมแซม
ทรัพย์ ิน เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจั รยานยนต์ เครื่องปรับอา าศ
และรวมถึงซ่อมแซมบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
อื่นๆ ของ านั ปลัดเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ตรายาง ไม้ บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด
ซอง ธงชาติ แฟ้ม ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้าง
พิมพ์ น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน
ุญแจ ภาพเขียนแผงปิดประ าศ เทปพีวีซีแบบใ
แผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ์ฯ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ฟิว ์ เข็มขัดรัด ายไฟฟ้า เทป พัน ายไฟฟ้า
ายไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ขา ลอด
ฟลออเร เซน ์ เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า
ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทาง
ไฟฟ้า ไฟฉาย ปอรต์ไลท์ ัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น
แปรงไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า ช้อน ้อม
ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนต์บล็อ
ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป ี เ ล็ เ ้น ท่อน้า และ
อุป รณ์ประปา ท่อต่างๆ โถ ้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน ตลับล ปืน
น้ามันเบร ัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย
รวยจราจร ระจ โค้งมน ัญญาณไฟ ระพริบ
ัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด
น้ามันเบนซิล น้ามันเตาถ่าน ๊า แ ๊ ุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
เช่น แผ่นป้าย ระดาษเขียนโป เตอร์และ ีต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

220,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น
อุป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล เมมโมรี่ชิป
ตลับผง มึ า รับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ัวพิมพ์
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมา ์ แฟรชไดรฟ์ เครื่อง ระจาย
ัญญาณ ระดาษต่อเนื่อง ายเคเบิล แผ่น รองแ ง
โปรแ รมคอมพิวเตอร์ รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา น่วย
นึ่งไม่เ ิน 20,000 บาล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,730,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จานวน

1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าของเทศบาล
ที่อย่ในความรับผิดชอบของ านั ปลัดเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาของเทศบาลที่อย่
ในความรับผิดชอบของ านั ปลัดเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริ ารโทรศัพท์ใน ารติดต่อราช ารของ
เทศบาลที่อย่ในความรับผิดชอบของ านั ปลัดเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าบริ ารไปรษณีย์

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ใน ารติดต่อราช ารของเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล

66
น้า : 16/91

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 16:01:04

ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่างๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เ ี่ยวข้อง

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เ ี่ยวข้อง(ระบบCLOUD HOSTING)
ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป านั ปลัดเทศบาล
งานบริหารงานคลัง

รวม

9,833,700 บาท

รวม

5,573,000 บาท

รวม

5,573,000 บาท

เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

4,378,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแ ่พนั งานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนใ ้แ ่ผ้อานวย าร
องคลัง ค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาล
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มค่าวิชาชีพค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนั งานเทศบาลทุ ระดับที่ได้รับ ารปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใ ม่ รือที่ได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น ง ุดของอันดับใ ้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจาตาแ น่งผ้อานวย าร
องคลัง และ ัว น้าฝ่าย ตาม ิทธิได้รับ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

207,900 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

810,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้างฯ ประจาปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

23,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราว า รับ
พนั งานจ้างทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
งบดาเนินงาน

รวม

4,260,700 บาท

รวม

370,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคล รือคณะ รรม ารที่
รับผิดชอบ ารจัดจ้างและบริ ารงานพั ดุภาครัฐของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม นัง ือ
ระทรวง ารคลัง ด่วนที่ ุด ที่ ค 0402.5/ว 156 ลงวันที่
19 ันยายน 2560 นัง ือ รม ่งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 ันยายน 2560
และ นัง ือ ั่ง ารที่ า นด
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
ใ ้แ ่พนั งานเทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ และพนั งานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย ารเบิ จ่ายเงินค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช ารขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และ นัง ือ ั่ง ารที่ า นดไว้
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 ิง าคม 2559 และ นัง ือ ั่ง ารที่ า นดไว้
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง

จานวน

70,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,756,400 บาท

จานวน

1,471,400 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ า รับ
องคลัง เช่น
1.ค่าถ่ายเอ าร ค่าจัดทารปเล่มเอ าร ค่าเย็บ นัง ือ
เข้าเล่ม ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรทุ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประ ันอัคคีภัย ค่าประ ันรถยนต์
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ารชาระภาษีผ่าน
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมผ้ยื่นแบบแ ดงราย ารภาษีทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เปนต้น
3.ค่าจ้างเ มาบริ าร และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มา
บริ ารต่างๆ ดังนี้
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแล
รั ษาความปลอดภัย วน ุขภาพ วนน้าเฉลิมพระเ ียรติฯ
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแล
รั ษาความ ะอาด วน ุขภาพ วนน้าเฉลิมพระเ ียรติฯ
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแล
ระว่ายน้าของ วนน้า
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ
ปฏิบัติงานพั ดุ
-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอ ในโครง ารต่างๆ
เพื่อปฏิบัติงานใ ้ ับ องคลัง รืองานอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
4.ค่าจ้างเ มาอื่นๆ เช่น ค่า าจัดปลว ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
เครื่องรับ ัญญาณต่างๆ ค่าต แต่ง ถานที่ของทางราช าร
และ วน ย่อม วน าธารณะของเทศบาล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

150,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั รของพนั งานเทศบาล ล จ้างและ
ผ้มี ิทธิเบิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่า
ที่พั ค่าบริ ารที่จอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เปนไปตามที่ระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไขเพิ่ม ระเบียบ
ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ารฝึ อบรม
และ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
โครง ารจัดเ ็บรายได้เคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แต่ง ถานที่
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวั ดุ เครื่องเขียน และอุ รณ์
ค่าประ าศนียบัตร ค่าถ่ายเอ าร ค่าพิมพ์เอ ารและ
ิ่งพิมพ์ ค่า นัง ือ ค่าใช้จ่ายใน ารติดต่อ ื่อ าร ค่าเช่า
อุป รณ์ต่างๆ ค่า ระเป๋า รือ ิ่งที่ใช้บรรจุเอ าร
ค่าอา าร ลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าป้าย
โครง าร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเปน า รับ ารจัดทาโครง าร
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
โครง ารจัดทา ติ๊ เ อร์รับชาระค่าธรรมเนียมเ ็บขยะมลฝอย
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัดทา ติ๊ เ อร์ขอบคุณ
ารชาระค่าธรรมเนียมเ ็บ ขนขยะมลฝอย เพื่อมอบแ ่
ประชาชนผ้ชาระค่าธรรมเนียมเ ็บขยะมลฝอยเปนรายปี
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000 บาท

รวม

1,177,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น
ระดาษ ระดาษพิมพ์เขียว ระดาษถ่ายเอ าร
ปา า ดิน อ ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น
ตั๋วใบเ ร็จรับเงินต่างๆ ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือ
ารจ้างพิมพ์ น้าดื่ม เครื่องดื่มต่างๆ ชา าแฟ น้าตาล
ครีมเทียม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์
รถจั รยานยนต์ รถยนต์เครื่องปรับอา าศและรวมถึง
ซ่อมแซมบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
ใน วน ุขภาพและ วนน้าเฉลิมพระเ ียรติ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า
ลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า
ขา ลอดฟลออเร เซน ์ เบร เ อร์ ม้อแปลง
ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า ปอร์ตไลท์
ัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า
เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้ วาด เข่ง มุ้ง ผ้าปที่นอน
ปลอ มอน ผ้า ่ม ผ้าปโต๊ะ ถ้วย ชาม เข่ง
น้ายาล้างจาน บ่ ผงซั ฟอ ช้อน ้อม เตา
ไฟฟ้า แ ้วน้า จานรอง ระจ เงา น้าจืดที่ซื้อ
จา เอ ชน ถาด โอ่งน้า ที่นอน มีด ระโถน
เตาไฟฟ้า เตารีด ระติ น้าแข็ง ระติ น้าร้อน
ถังแ ๊ ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ไมโครเวฟ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนใน ารจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้างต่างๆ เช่น
อิฐ ดิน ิน ทราย ล รัง ปนซีเมนต์ ไม้ เ ล็ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและ
ขน ่งต่างๆ เช่น ยางนอ ยางใน แบตเตอรี่
น้ามันเบรค ครัช ม้อน้า ถังน้ามัน ไฟ น้า
ไฟเบร ตลับล ปืน ระจ มองข้างรถยนต์
และรถจั รยานยนต์ น็อตและ ร ายไมล์ เพลา
ฟิล์ม รองแ ง รวยจราจร ุญแจต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ
ล่อลื่น า รับใช้ ับยานพา นะ เช่น น้ามัน
เชื้อเพลิงน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันแ ๊
โซฮอล์ น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์และ
ารแพทย์ เช่น ารเคมี น้ายาต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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วั ดุ ารเ ษตร

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร เช่น
น้ายาพ่นยุง พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ
ปริงเ อร์ จอบ เ ียม อา าร ัตว์ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น รปที่ได้จา ารล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย
ล้อง ฯลฯ รวมถึง ารเผยแพร่ใ ้ความร้เ ี่ยว ับ าร
จัดเ ็บรายได้ของเทศบาล และ ารประชา ัมพันธ์
ใ ้ความร้เ ี่ยว ับ ารจดทะเบียนพาณิชย์
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุเครื่องแต่ง าย

จานวน

20,000 บาท

วั ดุ ีฬา

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ีฬา เช่น
่วงยาง น วีด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย
เช่น เ ื้อ ชุดว่ายน้า างเ ง มว ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ผ้า มึ ปริ้นเตอร์ มึ พิมพ์ แผ่น รือจาน
บันทึ ข้อมล เมา ์ ตลับผง มึ า รับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแ รมคอมพิวเตอร์
ายเคเบิล ายแลน แป้นพิมพ์ โปรแ รม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ น่วย รือต่อชุด
ไม่เ ิน 20,000 บาท ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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วั ดุอื่น

จานวน

20,000 บาท

รวม

957,300 บาท

จานวน

469,300 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

178,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอื่น เช่น มิเตอร์น้า
- ไฟ มอเรือ ตะแ รง ัน วะ ัวเชื่อมแ ๊
ัววาล์วเปิด-ปิดแ ๊ อะไ ล่รองราวบันได
อะไ ล่และอุป รณ์ต่าง ๆ ที่เ ี่ยวข้อง ับ ระ
ว่ายน้า วั ดุอื่นที่ไม่เข้าพว วั ดุต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าของอาคาร ถานที่
ที่อย่ในความรับผิดชอบของ องคลังทั้ง มด ได้แ ่
วน ุขภาพ นามเทนนิ อาคารฟิตเน ระว่ายน้า
เฉลิมพระเ ียรติฯ เปนต้น
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาที่อย่ในความรับผิดชอบ
ของ องคลังทั้ง มด ได้แ ่ วนน้าเฉลิมพระเ ียรติฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าบริ ารโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปนค่าบริ ารโทรศัพท์ใน ารติดต่อ
ราช ารเทศบาล
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่างๆ
ทางอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่วไป องคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

รวม

5,950,000 บาท

รวม

3,733,000 บาท

รวม

3,733,000 บาท

จานวน

2,338,000 บาท

จานวน

264,000 บาท

จานวน

986,000 บาท

จานวน

145,000 บาท

รวม

2,117,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนั งาน ่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนั งาน ่วนท้องถิ่น ประจาปี ปรา ฏใน
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
ค่าจ้างล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจา ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราว า รับพนั งานจ้างทั่วไป
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์
แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน อปพร. และผ้ที่
มี ิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้ ตามระเบียบที่ า นด ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

1,192,000 บาท

จานวน

782,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
ของพนั งาน ่วนท้องถิ่น ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ
ตามที่ได้รับมอบ มายใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
ตามที่ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ
งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร ใ ้แ ่พนั งาน
และล จ้างประจาที่มี ิทธิ ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ
ฎ มาย า นด ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าถ่ายเอ าร ค่าเย็บ นัง ือเข้าเล่มป นัง ือ ค่าซั ฟอ
ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่าทรัพย์ ิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประ ัน ค่าใช้จ่ายใน
ารดาเนินคดี ค่าจ้างเ มาบริ าร ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณต่างๆ และเพื่อจ่าย
เปนค่าใช้จ่ายจ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงานด้านงาน
ป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย รือจ้างเ มาบุคคลภายนอ
ในโครง ารต่างๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน านั ปลัดเทศบาล
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั รและนอ ราชอาณาจั ร ของพนั งานเทศบาล
ล จ้างประจา พนั งานจ้างและผ้มี ิทธิเบิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั ค่าบริ ารจอด ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผน
งาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
โครง ารตั้งจุดบริ ารประชาชนเพื่อป้อง ันและลดอุบัติเ ตุทางถนน จานวน
ช่วงเทศ าล
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง าร ได้แ ่ ค่าตอบแทน
วิทยา ร ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชา ัมพันธ์ ค่าดอ ไม้ ค่าเช่าเครื่องเ ียง ค่าต แต่ง
ถานที่ ค่าเช่า ถานที่ ค่าจัดฝึ อบรม ค่าวั ดุ และค่าอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้อง
-เปนไปตาม นัง ือ ่งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
-เปนไปตาม นัง ือ ่งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น
ด่วนที่ ุดที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) น้า 83
ลาดับที่ 2 ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล

50,000 บาท

20,000 บาท
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โครง ารฝึ อบรม ารป้อง ันและระงับอัคคีภัย

จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง าร ได้แ ่ ค่าตอบแทน
วิทยา ร ค่าอา ารค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชา ัมพันธ์ ค่าดอ ไม้ ค่าเช่าเครื่องเ ียง ค่าต แต่ง
ถานที่ ค่าเช่า ถานที่ ค่าจัดฝึ อบรม ค่าวั ดุและค่าอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้อง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร
ระจายอานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา16
-ระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ
อบรมและ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 84
ลาดับที่ 3 ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
โครง ารเ ริม ร้างศั ยภาพชุมชนด้าน ารป้อง ันและแ ้ไขปัญ า จานวน
อุท ภัย
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง าร ได้แ ่
ค่าตอบแทนวิทยา รค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชา ัมพันธ์ ค่าดอ ไม้ ค่าเช่าเครื่อง
เ ียง ค่าต แต่ง ถานที่ ค่าเช่า ถานที่ ค่าจัดฝึ อบรม
ค่าวั ดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ า นดแผนและขั้นตอน าร ระจาย
อานาจใ ้แ ่องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
และ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 84 ลาดับที่ 4
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล

20,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินเพื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์
รถจั รยานยนต์ เครื่องปรับอา าศ ฯลฯ และบารุงรั ษาและ
ซ่อมแซม ิ่ง ่อ ร้าง เช่น โรงจอดรถยนต์ โรงนอน ้อง
วิทยุ ื่อ าร ้องธุร าร ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

จานวน

300,000 บาท

รวม

545,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ตรายาง ไม้บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด
ซอง ธงชาติ แฟ้ม ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ุญแจ
ภาพเขียน แผงปิดประ าศ เทป พีวีซีแบบใ ุญแจ
ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิว ์ เข็มขัด
รัด ายไฟฟ้า เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า
วิตซ์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ขา ลอดฟลออเร เซนซ์
เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย ปอร์ตไลท์ ัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า ช้อน ้อม ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า
ระติ น้าร้อน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน านั ปลัดเทศบาล
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วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ ี แปรงทา ี ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย
อิฐ ซีเมนบล็อ ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป ค้อน คีม ชะแลง
จอบ เ ียม ิ่ว ขวาน ว่าน เลื่อย บไ ไม้ เ ล็ เ ้น
อ่างล้างมือ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยาง ายไมล์ เพลา ตลับล ปืน น้ามันเบร
นอตและ ร ระจ มองข้าง ม้อน้ารถยนต์ ันชน เบาะ
ฟิล์ม รองแ ง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ัญญาณไฟ ระพริบ
ัญญาณไฟฉุ เฉิน รวยจราจร ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน ๊าซ แ ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปนค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ระดาษ
เขียนโป เตอร์ พ่ ันและ ี ฟิล์ม เมมโมรี่ าร์ด รป ี รือขาวดา ที่ได้จา ารล้างอัดขยาย ระเป๋าใ ่ ล้องถ่ายรป ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัด
เทศบาล
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วั ดุเครื่องแต่ง าย

จานวน

50,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย เช่น เครื่องแบบ
เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มายยศและ ัง ัด ถุงเท้า รองเท้า
เข็มขัด มว ผ้าพันคอ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา
ความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุป รณ์
บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล เมมโมรี่ชิป ตลับผง มึ
า รับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ัวพิมพ์ มึ พิมพ์ แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมา ์ แฟรชไดฟ์ เครื่อง ระจาย ัญญาณ
ระดาษต่อเนื่อง ายเคเบิล แผ่น รองแ ง โปรแ รม
คอมพิวเตอร์ รือซอฟต์แวร์ที่มีราคา น่วย นึ่งไม่เ ิน
20,000 บาท ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบ
ภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องดับเพลิง เช่น าย ่งน้า
ท่อดด ะพานข้าม าย ่งน้าดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี
น้ายาโฟม ล บอลดับเพลิง ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
ารรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
วั ดุอื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอื่น เช่น มิเตอร์น้า-ไฟ มอเรือ
ตะแ รง ัน วะ ัวเชื่อมแ ๊ ัววาล์วเปิด-ปิดแ ๊ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม

280,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าตามใบแจ้ง นี้ประจาเดือน
ของ านั งาน งานป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปา ของ านั งาน งานป้อง ันและ
บรรเทา าธารณภัย ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ
งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
ค่าบริ ารโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปนค่าบริ ารโทรศัพท์ใน ารติดต่อราช าร
ของ านั งานงานป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่างๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ต ของ านั งานป้อง ันฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษาความ งบภายใน
านั ปลัดเทศบาล
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งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

โครง าร นับ นุนศนย์ปฎิบัติ ารร่วมใน ารช่วยเ ลือประชาชนของ จานวน
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่นจัง วัดอ่างทอง

100,000 บาท

เงินอุด นุน ่วนราช าร

เพื่อ นับ นุนงบประมาณใ ้ านั งาน ่งเ ริม ารป ครอง
ท้องถิ่นจัง วัดอ่างทอง เพื่อเปน" ถานที่ ลาง"ศนย์ปฏิบัติ าร
ร่วมใน ารช่วยเ ลือประชาชนขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
จัง วัดอ่างทอง ใน ารช่วยเ ลือประชาชน
-เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุน
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 นัง ือ ระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 86ลาดับที่ 9
ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน านั ปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

8,033,500 บาท

รวม

3,398,400 บาท

รวม

3,398,400 บาท

เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

2,818,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนใ ้แ ่พนั งานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจาปี
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานเทศบาล ได้แ ่
ค่าตอบแทนรายเดือนนอ เ นือจา เงินประจา
ตาแ น่งแ ่ผ้อานวย าร อง ารศึ ษา เงินเพิ่มเติม
ตามวุฒิแ ่พนั งาน เทศบาล และค่าครองชีพชั่วคราว
แ ่พนั งานเทศบาลที่มี ิทธิได้รับเงินค่าครองชีพตาม
มติคณะรัฐมนตรีและค่าตอบแทน รือ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจาตาแ น่งผ้อานวย าร อง ารศึ ษา
และ ัว น้าฝ่ายบริ าร ารศึ ษา ตาม ิทธิที่ได้รับ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

403,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป
และพนั งานจ้าง ตามภาร ิจและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้างประจาปี
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง าร
ศึ ษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

4,635,100 บาท

รวม

110,000 บาท

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช ารของพนั งาน ่วนท้องถิ่น ล จ้างประจา
พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วย ารเบิ จ่าย
เงินค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ นัง ือ
ั่ง ารที่ า นดไว้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา
อง ารศึ ษา
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้างทั่วไปและ
พนั งานจ้างตามภาร ิจ ตาม ิทธิและตามที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้พนั งานเทศบาล
ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ่พนั งาน
และล จ้างประจา ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตรพนั งาน
่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2549และ นัง ือ ั่ง ารที่ า นดไว้
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้สอย

จานวน

50,000 บาท

รวม

2,141,100 บาท
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รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารต่างๆ
เช่น ค่าถ่ายเอ าร ค่าบอ รับวาร าร ค่าเย็บ นัง ือ
รือเข้าป เข้าเล่ม นัง ือ ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล
ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่าทรัพย์ ินฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประ ันอัคคีภัย ค่าประ ันรถยนต์
ค่าจ้างเ มาบริ าร ค่าจ้างเ มาอื่นๆ เช่น ค่า าจัดปลว
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และเครื่องรับ ัญญาณต่างๆ
ค่าต แต่ง ถานที่ของทางราช าร วน ย่อม วน าธารณะ
ของเทศบาล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา ษา
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอ ประ อบ ิจ าร
งานใ ้แ ่เทศบาล ฯลฯ
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบริ ารในโครง ารต่างๆ ดังนี้
1.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแลรั ษาความ ะอาด
ประจาขุมทรัพย์ ความร้จัง วัดอ่างทอง
2.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแลรั ษาความ ะอาด
ประจาโรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์พัฒนา
เด็ เล็ ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
3.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ดแลรั ษาความ ะอาด
นาม ีฬาจัง วัดอ่างทองและลานวัฒนธรรมจัง วัดอ่างทอง
4.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฎิบัติ น้าที่นั าร
ประจาโรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
5.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฎิบัติดแลรั ษาต้นไม้
และ าจัดวัชพืช โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
6.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติ น้าที่บุคลา ร
ประจาขุมทรัพย์ความร้จัง วัดอ่างทอง
7.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานด้านงาน
ารเจ้า น้าที่ประจา อง ารศึ ษา
8.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานด้านงาน

จานวน

1,821,100 บาท
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จิ ารนั เรียนประจา อง ารศึ ษา
9.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงานระบบ าร นเทศประจา อง ารศึ ษา
10.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงานพั ดุประจา อง ารศึ ษา
11.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงาน ารเงินและบัญชีประจา อง ารศึ ษา
12.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงานนิเทศประจา อง ารศึ ษา
13.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงาน ่งเ ริม ารศา นาและวัฒนธรรม
ประจา อง ารศึ ษา
14.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงานธุร ารประจา อง ารศึ ษา
15.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน
ใ ้แ ่ อง ารศึ ษาเทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียน
ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศนย์พัฒนาเด็ เล็
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั รฯ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน
ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารเดินทาง
ไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่ ) พ.ศ.2561 และระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ารฝึ อบรม และ ารเข้ารับ
ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
โครง ารพัฒนาศั ยภาพครและบุคลา รทาง ารศึ ษา
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารพัฒนาศั ยภาพคร
และบุคลา รทาง ารศึ ษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เ ี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ ารเข้ารับ ารฝึ อบรม
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินเพื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์
รถจั รยานยนต์ เครื่องปรับอา าศ ฯลฯ และซ่อมแซม
อาคาร ต่างๆ เช่น ศนย์อา ารศนย์พัฒนาเด็ เล็ เทศบาล
เมืองอ่างทอง อาคารเรียนและ ้องเรียนศนย์พัฒนา
เด็ เล็ ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ้องประชุม
อง ารศึ ษา อาคารขุมทรัพย์ความร้จัง วัดอ่างทอง
้องประชุมเล็ ขุมทรัพย์ความร้จัง วัดอ่างทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

595,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ระดาษถ่ายเอ าร ปา า ดิน อ ตรายาง แบบพิมพ์ๆ
ฟิวเจอร์บอร์ด ติ๊ เ อร์ ไม้บรรทัด ลวดเ ียบ ั่งพิมพ์
ที่ได้จา ารซื้อ ารจ้างพิมพ์ และวั ดุ านั งานอื่น ๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิว ์
เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัด ายไฟฟ้า ปลี ไฟฟ้า ขา ลอดฟลออเร เซน ์
เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า
ปอร์ตไลท์ ัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า
เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ตาร์เตอร์ ตลับแย ายไฟ
และอื่น ๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

80,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอุป รณ์งานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ วาด ผงซั ฟอ บ่ ถ้วย ชาม
น้ายาขัด ้องน้า ชุด าแฟ ผงซั ฟอ น้ายาดับ ลิ่น
ผ้าถพื้น ผ้าทาความ ะอาด น้ายาล้างจาน ระจ เงา
และอื่น ๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุ ่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ดิน ิน ทราย
ล รัง ปนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ เ ล็ ชนิดต่างๆ ตะป ี ทินเนอร์
แปรงทา ี อิฐ รือซีเมนต์บล็อ ระเบื้อง ัง ะ ี ท่อน้า
และอุป รณ์ประปา ท่อต่างๆ เทปวัดระยะ ค้อน คีม จอบ
เ ียม เลื่อย ไม้ ี ทินเนอร์ ๊อ น้า บานพับ ลอน ประต
ตะป เครื่องวัดขนาดเล็ เช่น ตลับเมตร ล ดิ่ง ว่าน
อ่างล้างมือ โถ ้วม และอื่น ๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

20,000 บาท

วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น
น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง
น้ามันแ ๊ โซ่ฮอ ์ น้ามันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์และ
ารแพทย์ เช่น ารเคมี น้ายาต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุ ารเ ษตร

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร เช่น ปุ๋ย วั ดุ
เพาะชา ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ ปริงเ ลอร์ เคียว
คราดซี่พรวนดิน พันธุ์ไม้ ระถาง จอบ เ ียม ปุ๋ย
ดินผ มฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอ แบตเตอรี่ ครัช ม้อน้า ล้อ
ถังน้ามัน ไฟ น้า ไฟเบร ยางใน ตลับล ปืน น้ามันเบรค
ัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย ระจ มองข้างรถยนต์
และรถจั รยานยนต์ น็อตและ ร ายไมล์ เพลา
ฟิลม์ รองแ ง รวยจราจร ุญแจต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ
เช่น รปที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ
และ ื่อประชา ัมพันธ์ ระดาษเขียนโป เตอร์ พ่ ัน
ีต่างๆ ฟิล์ม เมมโมรี าร์ด ขาตั้ง ล้อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

200,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

1,789,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

473,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปา อง ารศึ ษา โรงเรียน ัง ัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์พัฒนาเด็ เล็ เทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความร้เทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น
มึ พิมพ์ผ้า มึ ปริ้นเตอร์ แผ่น รือจานบันทึ
ข้อมล เมนบอร์ด เม้า ์ ตลับผง มึ า รับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ โปรแ รมคอมพิวเตอร์ ายเคเบิล
ายแลน เมา ์ แป้นพิมพ์ โปรแ รมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาต่อ น่วย รือต่อชุดไม่เ ิน 20,000 บาท
วั ดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง าร
ศึ ษา
วั ดุอื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์-ไฟ ผ้าใบ
ผ้าเต้นท์ ตรา ัญลั ษณ์ มอเรือ ตะแ รง ัน วะ ัวเชื่อม
แ ๊ ัววาล์วเปิด-ปิด แ ๊ อะไ ล่บันได อะไ ล่ยาง
รองราวบันได อะไ ล่และอุป รณ์ต่างๆ วั ดุต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของ อง ารศึ ษา โรงเรียน
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์พัฒนาเด็ เล็ เทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความร้เทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของ อง ารศึ ษา โรงเรียน
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์พัฒนาเด็ เล็ เทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความร้เทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
ค่าบริ ารอินเตอร์เน็ต ของ อง ารศึ ษา โรงเรียน
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์พัฒนาเด็ เล็ เทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความร้เทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร

จานวน

80,000 บาท

รวม 132,737,400 บาท
รวม

80,573,700 บาท

รวม

80,573,700 บาท

เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

61,036,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนผ้บริ าร ถานศึ ษาและพนั งาน
ครเทศบาลพร้อม ทั้งเงินปรับปรุงประจาปี
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

5,341,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของผ้บริ าร ถานศึ ษาและ
พนั งานครเทศบาล ได้แ ่ค่าตอบแทนรายเดือน
นอ เ นือจา เงินวิทยฐานะ ได้รับอัตราตามเท่า ับเงิน
วิทยฐานะและเงินปรับ เพิ่มเงินเดือนใ ้ได้รับตามคุณวุฒิ
ที่ .ศ.ศ. รับรอง ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
เงินวิทยฐานะ

จานวน

7,334,900 บาท

จานวน

243,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะใ ้แ ่ผ้บริ าร ถานศึ ษา และ
พนั งานครเทศบาลที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าจ้างล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจา ตาแ น่งภารโรงพร้อม
ทั้ง เงินปรับปรุงประจาปี ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

5,921,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ (คร
อา า อนเด็ ด้อยโอ า ) พนั งานจ้างตามภาร ิจ
(บุคลา ร นับ นุน าร อนและผ้ดแลเด็ ทั ษะ)
พนั งานจ้างทั่วไป (ตาแ น่งทดแทนล จ้างประจาที่ปฏิบัติ
น้าที่ใน ถานศึ ษาที่ได้ยุบเลิ ตาแ น่ง) และพนั งาน
จ้างทั่วไป (ตาแ น่งภารโรงและผ้ดแลเด็ ทั่วไป) และเงิน
ปรับปรุงประจาปี แย เปนตั้งจ่ายจา เงินรายได้ จานวน
504,200 บาท ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป จานวน
5,417,400 บาท ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

696,800 บาท

รวม

40,899,300 บาท

รวม

74,000 บาท

จานวน

74,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แ ่พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ (บุคลา ร นับ นุน าร อนและผ้ดแลเด็ ทั ษะ)
พนั งานจ้างทั่วไป (ตาแ น่งทดแทนล จ้างประจาที่ปฏิบัติ
น้าที่ใน ถานศึ ษาที่ได้ยุบเลิ ตาแ น่ง) และพนั งาน
จ้างทั่วไป (ตาแ น่งภารโรงและผ้ดแลเด็ ทั่วไป) และเงิน
ปรับปรุงประจาปี ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ่พนั งาน
ครเทศบาลที่มี ิทธิตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบฯ
า นด ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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ค่าใช้สอย

รวม

31,625,100 บาท

จานวน

671,500 บาท

รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าจัด ารเรียน าร อนของศนย์พัฒนาเด็ เล็

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารเรียน าร อนของ
ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ารศึ ษาขั้น จานวน
พื้นฐาน

10,778,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ได้แ ่ ค่าจัด ารเรียน
าร อน(ราย ัว) ค่า นัง ือเรียน ค่าอุป รณ์ ารเรียน
ค่าเครื่องแบบนั เรียน ค่า ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผ้เรียน
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ (ศพด.)
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนย์พัฒนา
เด็ เล็ (ศพด.) ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้แ ่
ค่า นัง ือเรียน ค่าอุป รณ์ ารเรียน ค่าเครื่องแบบนั เรียน
ค่า ิจ รรมพัฒนาผ้เรียน ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุน
ทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

จานวน

271,200 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั รฯ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งานคร
เทศบาล พนั งานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน าร
อบรมครแ นนาและเจ้า น้าที่ตามโครง ารรณรงค์
ารป้อง ันยาเ พติดใน ถานศึ ษา ค่าใช้จ่ายใน าร
พัฒนาครอา า อนเด็ ด้อยโอ า ค่าใช้จ่ายในโครง าร
พัฒนา ลั ตร ถานศึ ษาตามมาตรฐาน ารเรียนร้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ค่าใช้จ่ายในโครง าร
อบรมเฃิงปฏิบัติ าร เพื่อจัดทา ลั ตร ถานศึ ษาตาม
ลั ตร ารศึ ษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ค่าใช้จ่ายใน
โครง ารอบรมเชิงปฏิบัติ ารเพื่อจัดทา ลั ตร ถาน
ศึ ษาตาม ลั ตร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายใน
โครง ารเ ริม ร้างคุณธรรมจริยธรรมใน ถานศึ ษา ัง ัด
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรม
ัมมนา “ ารจัดระบบประ ันคุณภาพ ารศึ ษาภายใน
ถานศึ ษาขั้นพื้นฐานขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
ตาม ฎ ระทรวง ารประ ันคุณภาพ ารศึ ษา พ.ศ. 2561”
ค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรม ัมมนา “ ารจัดระบบประ ัน
คุณภาพ ารศึ ษาภายใน ถานศึ ษาปฐมวัยขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่นตาม ฎ ระทรวง ารประ ันคุณภาพ
ารศึ ษา พ.ศ. 2561” ค่าใช้จ่ายในโครง ารอบรม
ัมมนาเชิงปฏิบัติ าร เพื่อพัฒนาศั ยภาพผ้บริ าร คร
และบุคลา รทาง ารศึ ษา ระดับ ลุ่มจัง วัด ารศึ ษา
ท้องถิ่น ลุ่มจัง วัด ารศึ ษาท้องถิ่นที่ 2 ฯลฯ ตั้งจ่ายจา
เงินอุด นุนทั่วไป จานวน 1,030,000 บาท
จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

จานวน

1,030,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง ลั ตร ถานศึ ษา

จานวน

80,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

429,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารปรับปรุง ลั ตร
ถานศึ ษา ใ ้แ ่ โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไปทั้งนี้
จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียน
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียน
ใ ้แ ่ โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิ จ่าย
เมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้โรงเรียนเปนฐานใน
ารพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษา
โดยใช้โรงเรียนเปนฐาน ใน ารพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ใ ้แ ่โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง SBMLD
ดีเด่น จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของโรงเรียนใน ัง ัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของ
โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ใ ้แ ่
ข้าราช ารคร ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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ค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาแ ล่งเรียนร้ในโรงเรียน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารพัฒนาแ ล่งเรียนร้ในโรงเรียน
ใ ้แ ่โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิ จ่าย
เมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุน
ทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ ารป้อง ันยาเ พติดใน ถานศึ ษา

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน ารรณรงค์ ารป้อง ันยาเ พติดใน
ถานศึ ษา ใ ้แ ่ โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมือง
อ่างทองและ ถานศึ ษาดีเด่น จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ าร
จัด รรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริม ารจัด ระบวน ารเรียน าร อน ารบริ าร จานวน
ตาม ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง “ ถานศึ ษาพอเพียง” ่ “
ศนย์ ารเรียนร้ตาม ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง”

400,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริม ารจัด ระบวน ารเรียน
าร อน ารบริ ารตาม ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง
“ ถานศึ ษาพอเพียง” ่ “ศนย์ ารเรียนร้ตาม ลั ปรัชญา
ของเศรษฐ ิจพอเพียง” จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรฯ
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริม ิจ รรมรั ารอ่านใน ถานศึ ษา ัง ัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริม ิจ รรมรั ารอ่าน
ใน ถานศึ ษา ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิ จ่าย
เมื่อได้รับ ารจัด รรฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

จานวน

200,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริมองค์ รป ครอง ว่ นท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนา ารศึ ษาดีเด่นระดับองค์ รป ป ครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน าร ่งเ ริมองค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น ที่จัดทาแผนพัฒนา ารศึ ษาดีเด่นระดับ
องค์ รป ป ครอง ่วนท้องถิ่น จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ
ารจัด รรฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน าร ร้างภมิคุ้ม ันยาเ พติดเด็ และเยาวชนนอ ถาน จานวน
ศึ ษา
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายใน าร ร้างภมิคุ้ม ันยาเ พติด
เด็ และเยาวชน นอ ถานศึ ษา จะเบิ จ่ายเมื่อ
ได้รับ ารจัด รรฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายใน ิจ รรมของศนย์ ารเรียนร้ด้าน ารท่องเที่ยวใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ิจ รรมของศนย์ ารเรียนร้
ด้าน ารท่องเที่ยวใน ถานศึ ษา ัง ัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง จะเบิ จ่ายเมื่อได้รับ ารจัด รรฯ ตั้งจ่ายจา
เงินอุด นุนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่าย นับ นุน ารจัด ารเรียน าร อนโรงเรียนเทศบาล 1-4
และศนย์พัฒนาเด็ เล็ ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
เพื่อเปนค่าใช้จ่าย นับ นุน ารเรียน าร อนโรงเรียน
เทศบาล1-4 และศนย์พัฒนาเด็ เล็ ใน ัง ัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง เช่น คร นับ นุน าร อน ครชาวต่างชาติ
นั ารภารโรง แม่บ้านและจ้างบุคคลที่เ ี่ยวข้องฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL
และระบบ WiFi ใ ้แ ่โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป จะเบิ จ่าย
เมื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

200,000 บาท

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

2,160,000 บาท

จานวน

67,200 บาท
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ค่าปัจจัยพื้นฐาน า รับนั เรียนยา จน

จานวน

374,000 บาท

จานวน

9,234,200 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายใ ้ ับนั เรียนที่บิดา/มารดา ผ้ป ครองมีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เ ิน 40,000 บาทต่อปี ระดับประถมศึ ษา
อัตราคนละ 1,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึ ษาอัตรา
คนละ 3,000 บาทต่อปี ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าอา าร ลางวัน
เพื่อจ่ายเปนค่าอา าร ลางวันใ ้แ ่โรงเรียนใน
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศนย์พัฒนาเด็ เล็
ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 9,234,200 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
โครง ารเเข่งขันคนเ ่งในโรงเรียนท้องถิ่น
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารแข่งขันคนเ ่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ ี่ยวข้อง
เปนไประเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เปนไปตามระเบียบ ระทรวง
ารคลังว่าด้วย ลั เ ณฑ์ ารจัดซื้อจัดจ้างและ
ารบริ ารพั ดุภาครัฐ ประ าศ และ ฎ ระทรวง
ที่ออ ตาม พ.ร.บ. ารจัดซื้อจัดจ้างและ ารบริ าร
พั ดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
โครง ารม รรมวิชา ารองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารม รรมวิชา าร
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เ ี่ยวข้องเปนไประเบียบ ระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

1,600,000 บาท

รวม

9,200,200 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน า รับคร
อา า อนเด็ ด้อยโอ า เช่น มุด ปา า
ระดาษ ดิน อ ยางลบ ี ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ
และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

9,190,200 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

11,264,400 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

11,264,400 บาท

จานวน

11,264,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม ใน ารพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคารศนย์พัฒนาเด็ เล็ อาคารเรียนและอาคาร
ประ อบ โรงเรียนใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิ จ่ายเมื่อ
ได้รับ ารจัด รรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออา ารเ ริม (นม) ใ ้แ ่โรงเรียน
ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศนย์พัฒนาเด็ เล็
ใน ัง ัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และโรงเรียนใน ัง ัด
านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.)
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป จานวน 9,190,200 บาท
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา

เงินอุด นุน ่วนราช าร
โครง ารอา าร ลางวัน
เพื่อจ่ายเปนเงินอุด นุนใ ้แ ่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
า รับเปนค่าอา าร ลางวัน(เงินอุด นุน า รับ นับ นุน
อา าร ลางวันระดับอนุบาลและระดับประถมศึ ษา)
ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่วไป
ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา อง ารศึ ษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

รวม

12,326,200 บาท

รวม

4,846,200 บาท

รวม

4,846,200 บาท

จานวน

2,510,000 บาท

จานวน

332,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนั งาน ่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนั งาน
่วนท้องถิ่นประจาปี ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนั งาน
่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษ
ตอบแทนเปนรายเดือนแ ่ผ้อานวย าร อง าธารณ ุขฯ
เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราช าร
่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ ารปรับปรุงเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใ ม่ รือปรับอัตราเงินเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น ง ุดของอันดับ
ใ ้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าตอบแทน าลัง
คนด้าน าธารณ ุข และค่าตอบแทน รือเงินเพิ่มอื่นๆ
ที่พนั งานเทศบาลมี ิทธิได้รับ ฯลฯ ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจา
ตาแ น่งผ้อานวย าร อง าธารณ ุขฯ
ตาม ิทธิที่ได้รับ ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

570,000 บาท

จานวน

1,277,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รวม

7,040,000 บาท

รวม

202,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาประจาปี ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนั งาน
จ้างทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนั งานจ้างฯ
ประจาปี ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราว า รับ
พนั งานจ้างทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ
ตาม ิทธิ ตามระเบียบที่ า นดฯลฯ ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเปนประโยชน์แ ่องค์ รป ครอง ่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติ
งานด้าน ารรั ษาความเจ็บป่วยนอ
เวลาราช ารและในวัน ยุดราช าร
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) พร้อมทั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น รณีพิเศษ
เงินค่าตอบแทนเจ้า น้าที่ปฏิบัติงานใ ้
ับ น่วยบริ าร เงินค่าตอบแทนอา า
มัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

72,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เวลาราช ารของพนั งาน
่วนท้องถิ่น ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ
ตามคา ั่งมอบ มายใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช ารตามที่ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้ ับพนั งาน
เทศบาลตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่
ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษา
บุตรใ ้แ ่พนั งานเทศบาลและล จ้าง
ประจาที่มี ิทธิตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่
ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าใช้สอย

รวม

5,073,000 บาท

จานวน

4,780,600 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าถ่ายเอ าร ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป นัง ือ
ค่าปะยางรถ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่า นัง ือพิมพ์
ค่าเช่าทรัพย์ ิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประ ัน ค่าบริ ารวิเคราะ ์คุณภาพน้า
ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา ษา ค่าจ้างเ มา
บริ ารต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับ ัญญาณต่าง ๆ ค่าเช่ารถบริ ารแพทย์ฉุ เฉิน
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดินบริเวณศนย์ าจัดขยะมลฝอยรวม
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบริ ารบุคคลภายนอ รือ
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบริ ารต่างๆ และเพื่อจ่ายเปน
ค่าจ้างเ มาบริ ารโครง ารต่าง ๆ ดังนี้
1.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เ ็บขนขยะมลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ เ ็บ วาด
รั ษาความ ะอาดถนน ทางเท้า ตลาด ดในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง
3.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ รั ษาความปลอดภัย
ศนย์บริ าร าธารณ ุขฯ ศนย์แพทย์ชุมชน ศนย์บริ าร
าธารณ ุขแ ่งที่ 2
4.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ รั ษาความ ะอาดศนย์บริ าร
าธารณ ุขฯ ศนย์แพทย์ชุมชน ศนย์บริ าร าธารณ ุขแ ่งที่ 2
5.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงาน
ด้านงาน ่งเ ริม ุขภาพ
6.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานเจ้า น้าที่บันทึ
ข้อมล
7.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานด้าน ารจัด ารทั่ว
ไป
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั รฯ

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ
ราชอาณาจั รของพนั งาน ล จ้างประจา
พนั งานจ้างและผ้มี ิทธิเบิ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั
ค่าบริ ารลานจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ตามที่ระเบียบ า นด ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
โครง ารควบคุมดแล ุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารฯ อาทิ
ค่าป้าย ค่ายา ลบ ยานา ลบ เข็ม ไซริ้ง
แอล อฮอล์ ถุงมือ ค่าวั ดุอุป รณ์ และอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรม
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 64
ลาดับที1่ 0 ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
โครง ารจัด ิจ รรมด้าน ิ่งแวดล้อมในวัน ิ่งแวดล้อมโล

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารฯ
อาทิ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยา ร ค่าวั ดุ
อุป รณ์ และอื่นๆที่เ ี่ยวข้องฯ เปนไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและเข้ารับ ารฝึ
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
น้า 109 ลาดับที่ 2 ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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โครง ารป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า ตามโครง าร ัตว์ปลอด จานวน
โรคคนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้าฯ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารฯ อาทิ ค่าป้าย
ค่าวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า เข็ม ไซริ้ง แอล อฮอล์
ถุงมือ ค่าวั ดุอุป รณ์ ค่า ารวจข้อมล ัตว์ และอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้องฯ เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและเข้ารับ ารฝึ อบรม
ของเจ้า น้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้า 63 ลาดับที่ 8 ตั้งจ่ายจา เงินอุด นุนทั่ว
ไป
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
โครง ารเฝ้าระวัง ารปนเปื้อนในอา าร ด
จานวน
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารฯ
อาทิ ค่าอา าร ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้าย ค่าวิทยา ร ค่าชุดทด อบ าร
ปนเปื้อนในอา าร ค่าวั ดุอุป รณ์ และอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้องฯ เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ
เข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) น้า 62 ลาดับที่ 6 ปรา ฏใน
แผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม

น้า : 56/91

72,400 บาท

20,000 บาท
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โครง ารอบรมผ้ประ อบ ิจ ารและผ้ ัมผั อา าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารฯ
อาทิ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอา าร ค่าป้าย ค่าวิทยา ร ค่าวั ดุ
อุป รณ์ และอื่นๆที่เ ี่ยวข้องฯ เปนไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารฝึ อบรมและ
เข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฯฉบับที่ 3
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถบรรทุ ขยะ รถจั รยานยนต์
เครื่องปรับอา าศ อาคารต่างๆ ของเทศบาล ตลาด ด
เทศบาล 1 ตลาด ดเทศบาล 2 ฯลฯ ปรา ฏในแผน
งาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน
เช่น ระดาษ ดิน อ ปา า ตรายาง
ไม้บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด ลวดเย็บ
ระดาษ ซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม
ม่านปรับแ ง ิ่งตีพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ
รือจ้างพิมพ์ น้าดื่ม า รับบริ าร
ประชาชนใน านั งาน ุญแจ ภาพเขียน
แผงปิดประ าศ เทปพีวีซีแบบใ แผนที่
มึ พระบรมฉายาลั ษณ์ ระดาษคาร์บอน
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม

จานวน

20,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

1,310,000 บาท

จานวน

40,000 บาท
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิว ์ เข็มขัดรัด ายไฟฟ้า
เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า
วิตซ์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ขา ลอด
ฟลออเร เซน ์ เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า
ลาโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย ปอร์ตไลท์
ัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ัวเทียน
ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า
ช้อน ้อม ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน
ผงซั ฟอ ระติ น้าแข็ง โซดาไฟ
ถังแ ๊ เตารีด ผ้าปโต๊ะ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุ ่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง
เช่น ไม้ต่างๆ ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย
อิฐ ิน ดิน ล รัง ซีเมนต์บล็อ ระเบื้อง
ัง ะ ี ตะป เ ล็ เ ้น ี แปรงทา ี ขวาน
จอบ เลื่อย เ ียม ท่อน้าและอุป รณ์ประปา
ท่อต่างๆ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

200,000 บาท

จานวน

800,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะ
และขน ่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน
ายไมล์ ตลับล ปืน น้ามันเบร ัวเทียน
น็อตและ ร ไขควง เข็มขัดนิรภัย
รวยจราจร ระจ โค้งมน ระจ
มองข้างรถยนต์ ัญญาณไฟ ระพริบ
ัญญาณไฟฉุ เฉิน แม่แรง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิง
และ ล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามัน ๊าด น้ามันเตา ถ่าน ๊าซ แ ๊ ุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์
รือ ารแพทย์ เช่น น้ายาเคมีพ่นยุง
ทราย าจัดล น้า ถุงมือ เครื่องมือ
เครื่องใช้เ ี่ยว ารรั ษาพยาบาล
เข็มฉีดยาเวชภัณฑ์ ไซริ้ง แอล อฮอล์
าลีและผ้าพันแผล น้ายาต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุ ารเ ษตร

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร
เช่น พันธุ์พืช ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ
น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ ารเคมีป้อง ัน
และ าจัดศัตรพืชและ ัตว์ อา าร ัตว์ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น ระดาษเขียน โป เตอร์
พ่ ันและ ี เมมโมรี่ าร์ด แผ่นซีดี ขาตั้ง
ล้อง ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุเครื่องแต่ง าย
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย
เช่น เครื่องแบบ เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มาย
ยศและ ัง ัด ถุงเท้า เข็มขัด มว เ ื้อ ั๊
ี ะท้อนแ ง รองเท้าบ๊ท ถุงมือยาง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000 บาท

รวม

455,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์
อุป รณ์ที่เปน ่วนประ อบของคอมพิวเตอร์
เช่น อุป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล
มึ พิมพ์ ตลับผง มึ า รับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงแป้นอั ขระ รือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมา ์
เครื่อง ระจาย ัญญาณ ายเคเบิล
โปรแ รมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าของ อง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อม ศนย์บริ าร าธารณ ุข โรงฆ่า ัตว์เทศบาล
เมืองอ่างทอง ตลาด ดเทศบาล1,2 ของเทศบาลเมือง
อ่างทอง ศนย์ประ านงาน ศนย์แพทย์ชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาที่ใช้ประจา อง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม ศนย์บริ าร าธารณ ุขฯ โรงฆ่า ัตว์
เทศบาลเมืองอ่างทอง ศนย์แพทย์ชุมชน ตลาด ด
เทศบาล1,2 ของเทศบาลเมืองอ่างทอง อง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

440,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

440,000 บาท

โครง าร นับ นุน ารดาเนินงานตามแนวทางโครง ารพระราชดาริ จานวน
ด้าน าธารณ ุข

440,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ใน ารติดต่อราช ารของ
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ศนย์บริ าร าธารณ ุข ฯ
ศนย์แพทย์ชุมชน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารใช้บริ าร
ต่างๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
อง าธารณ ุขฯ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม

เงินอุด นุนองค์ รประชาชน

เพื่อจ่ายเปนเงินอุด นุนใ ้ ับชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ใน ารดาเนินงานตามแนวทางพระราช
ดาริด้าน าธารณ ุข แ ่งละ 20,000 บาท ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินอุด นุนขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

38,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

38,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน
เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์
รถยนต์ รถจั รยานยนต์ เครื่องปรับอา าศ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

28,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ตรายาง ไม้บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด
ลวดเย็บ ระดาษซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม ม่าน
ปรับแ ง ิ่งตีพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชน ุญแจ ภาพเขียน แผงปิดประ าศ
เทปพีวีซีแบบใ แผนที่ มึ พระบรมฉายาลั ษณ์ ระดาษ
คาร์บอน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น ฟิว ์
เข็มขัดรัด ายไฟฟ้า เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า
ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ขา ลอด
ฟลออเร เซน ์ เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ
ไฟฉาย ปอร์ตไลท์ ัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า ช้อน ้อม ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ผงซั ฟอ ระติ น้าแข็ง โซดาไฟ
ถังแ ๊ เตารีด ผ้าปโต๊ะ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

1,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

2,648,400 บาท

รวม

1,163,400 บาท

รวม

1,163,400 บาท

จานวน

965,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนต์บล็อ
ระเบื้อง ัง ะ ี ตะป เ ล็ เ ้น แปรงทา ี ี ขวาน
จอบ เลื่อย เ ียม ท่อน้า และอุป รณ์ประปา ท่อต่างๆ
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้เ ี่ยว ับแพทย์ใน ารรั ษา
พยาบาล เข็มฉีดยา เวชภัณฑ์ ไซริ้ง แอล อฮอล์ าลีและ
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ายาต่างๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุ ารเ ษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร เช่น พันธุ์พืช
ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ
ารเคมีป้อง ันและ าจัดศัตรพืชและ ัตว์ อา าร ัตว์ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน าธารณ ุข อง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนั งานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนั งานเทศบาลประจาปี
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
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ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

198,400 บาท

รวม

1,485,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนใ ้ ับพนั งานจ้างทั่วไป
และพนั งานจ้างตามภาร ิจ ที่จ้างมาปฏิบัติงานใ ้ ับเทศบาล
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ เวลาราช ารของพนั งานเทศบาล
ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ ตามที่ได้รับคา ั่ง
มอบ มายใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
ตามที่ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน
ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้พนั งานเทศบาล
ตาม ิทธิที่ได้รับและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ
า นด ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์
อง วั ดิ าร ังคม
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ่
พนั งานเทศบาลและล จ้างประจาปีที่มี ิทธิ
ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม

116
น้า : 66/91

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 16:01:05

ค่าใช้สอย

รวม

930,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าถ่ายเอ าร ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป
นัง ือ ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล
ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่าทรัพย์ ิน ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประ ัน
ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีคาพิพา ษา
ค่าจ้างเ มาบริ าร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
ัญญาณต่างๆ และ รือเพื่อจ่ายค่าจ้าง
เ มาบริ าร ในโครง ารต่าง ๆ ดังนี้
1.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติ
งานดแลรั ษาทาความ ะอาดและพื้นที่
โดยรอบอาคารบ้านรัตตัญญ
2.โครง ารจ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติ
งานด้านพัฒนาชุมชน อง วั ดิ าร ังคม
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์
อง วั ดิ าร ังคม
รายจ่ายเ ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรอง ารประชุม
คณะ รรม ารที่ได้รับ ารแต่งตั้งตาม
ฎ มาย รือตาม นัง ือ ั่ง าร ของ
ระทรวงม าดไทย ารประชุมระ ว่าง
เทศบาล ับรัฐวิ า ิจ รือเอ ชน
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์
อง วั ดิ าร ังคม
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร

จานวน

80,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทาง
ไปราช ารในราชอาณาจั รและ
นอ ราชอาณาจั รของพนั งานเทศบาล
ล จ้างประจา พนั งานจ้างและผ้มี ิทธิ
เบิ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพา นะ
ค่าเช่าที่พั ค่าบริ ารจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์
อง วั ดิ าร ังคม
โครง ารจัด ิจ รรมวันพัฒนา
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในวัน าคัญ
เช่น 28 ร ฎาคม, 5 ธันวาคม วันพ่อ
แ ่งชาติ, 12 ิง าคม วันแม่แ ่งชาติ
ฯลฯ เพื่อจัดซื้อวั ดุอุป รณ์ ค่าอา าร
ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
ที่จาเปนต้องจ่ายในโครง ารฯ เปนไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ใน ารจัดงาน ารแข่งขัน ีฬา และ าร ่ง
นั ีฬาร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) น้า 118 ปรา ฏในแผน
งาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม ังคม
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ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

50,000 บาท

รวม

345,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น ครุภัณฑ์
านั งาน ยานพา นะคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ
อาคารบ้านรัตตัญญ อาคาร ิ่ง ่อ ร้างต่าง ๆ ฯลฯ
ปรา ฎในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ปา า ดิน อ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม ตรายาง คลิป
เข็ม มุด ซอง เทปพีวีซีแบบใ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลอดไฟ
บาลา ตาร์ทเตอร์ ายไฟ ปลั๊ ไฟ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ วาด
เข่ง แปรง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ผ้าปโต๊ะ
ถ้วย ชาม ช้อน ้อม แ ้วน้า จานรองแ ้ว ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
วั ดุ ่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนต์บล็อ ระเบื้อง
ัง ะ ี ตะป ีเ ล็ เ ้น ท่อน้า และอุป รณ์ประปาท่อต่างๆ
โถ ้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
แผ่นป้าย ระดาษเขียนโป เตอร์ ีต่างๆ พ่ ัน ฟิล์ม
รป ี รือขาวดา ที่ได้จา ารล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
รือจานบันทึ ข้อมล อุป รณ์บันทึ ข้อมล ัวพิมพ์
มึ พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์ ตลับผง มึ
เครื่อง ระจาย ัญญาณ น่วยประมวลผลฮาร์ดิ ไดร์ฟ
ซีดีรอม ไดร์ฟ แผงแป้นอั ขระ เมนบอร์ด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าโครง ารบ้านรัตตัญญ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาโครง ารบ้านรัตตัญญ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าบริ ารโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ใช้ติดต่อราช าร ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่างๆ
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ังคม งเคราะ ์ อง วั ดิ าร ังคม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

7,493,800 บาท

รวม

6,818,800 บาท

รวม

6,818,800 บาท

เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

3,811,000 บาท

เพี่อจ่ายเปนเงินเดือนพนั งานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนั งานเทศบาลประจาปี
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

จานวน

134,400 บาท

จานวน

152,400 บาท

ค่าจ้างล จ้างประจา

จานวน

780,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจาปี ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
ค่าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

1,766,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนใ ้แ ่
ผ้อานวย าร องช่าง เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราช าร ่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ารปรับปรุง
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใ ม่ รือปรับ
อัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น
ง ุดของอันดับใ ้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
เงินค่าตอบแทน รือเงินเพิ่มอื่นๆ
ที่พนั งานเทศบาลตาม ิทธิที่ได้รับ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งผ้อานวย าร
องช่าง พนั งานเทศบาลที่มี ิทธิได้รับเงินประจาตาแ น่ง
ตาม ิทธิที่ได้รับ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป พนั งานจ้าง
ตามภาร ิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนั งานจ้างฯ
ประจาปี ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนั งานจ้าง

จานวน

175,000 บาท

รวม

675,000 บาท

รวม

195,000 บาท

ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทน ารปฏิบัติงาน
นอ เวลาราช ารของพนั งานเทศบาล ล จ้าง
ประจา พนั งานจ้างฯตามที่ได้รับคา ั่งมอบ มาย
ใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารตามระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
ค่าเช่าบ้าน

จานวน

100,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราว า รับพนั งาน
จ้างทั่วไป พนั งานจ้างตามภาร ิจ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านใ ้แ ่พนั งานเทศบาล
ตาม ิทธิและ ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตร
เงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเ ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้แ ่
พนั งานเทศบาลและล จ้างประจา ที่มี ิทธิและ
ลั เ ณฑ์ที่ระเบียบ า นด ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
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ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร เช่น
ค่าถ่ายเอ าร ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป นัง ือ
ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่า
ทรัพย์ ิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา ษา
ค่าจ้างเ มาบริ าร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณต่างๆ
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ และผ้มี ิทธิเบิ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั
ค่าบริ ารลานจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆตามที่ระเบียบ า นด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบารุงรั ษาทรัพย์ ินเพื่อใ ้
ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์
เครื่องปรับอา าศ ิ่ง ่อ ร้างและอาคารต่างๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านั งาน

รวม

300,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ตรายาง ไม้บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด
ซอง ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ุญแจ
ภาพเขียน แผงปิดประ าศ เทปพีวีซีแบบใ แผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า จานรองแ ้ว จาน ซ้อน
้อม ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานเค ะและชุมชน องช่าง

วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น
น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน
๊า แ ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
ผง มึ า รับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ อุป รณ์
บันทึ ข้อมล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอั ขระ รือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เม้า ์ เมมโมรี่ซิป แผงวงจรอิเล็ ทรอนิ ์ เครื่องอ่าน
และบันทึ ข้อมล เครื่อง ระจาย ัญณาณ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
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งานสวนสาธารณะ

รวม

4,420,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,200,000 บาท

จานวน

2,720,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

450,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ค่าถ่าย
เอ าร ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป นัง ือ ค่าซั ฟอ
ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่าทรัพย์ ิน
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประ ัน
ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีตามคาพิพา ษา ค่าจ้างเ มา
บริ าร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ ัญญาณต่างๆ ฯลฯ และเพื่อ
จ่ายเปนค่าใช้จ่ายจ้างบุคคลภายนอ ดแลรั ษาต้นไม้
วน ย่อม วน าธารณะ และ าจัดวัชพืชในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั ร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ และผ้มี ิทธิเบิ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั
ค่าบริ ารลานจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆตามที่ระเบียบ า นด ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบารุงรั ษาทรัพย์ ินเพื่อ
ใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์
รถยนต์ เครื่องปรับอา าศ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
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ค่าวัสดุ

รวม

1,220,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนบล็อ ระเบื้อง
ัง ะ ี ตะป ี เ ล็ เ ้น ท่อน้า และอุป รณ์ประปา
ท่อต่างๆ โถ ้วน อ่างล้างมือ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

100,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้าจานรอง จาน ซ้อน ้อม
ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน ตลับล ปืน น้ามันเบร
ัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย รวยจราจร ระจ โค้งมน
ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
ถ่าน ๊า แ ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุ ารเ ษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร เช่น ารเคมี
ป้อง ัน าจัดศัตรพืชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พันธุ์พืชและ
ัตว์ อา าร ัตว์ ปุ๋ย ผ้าใบ รือผ้าพลา ติ ปริงเ อร์
จอบ มุน จานพรวน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะ
และชุมชน องช่าง
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วั ดุเครื่องแต่ง าย

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย เช่น
รองเท้า ถุงมือ เ ื้อคลุม ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน องช่าง
วั ดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องดับเพลิง เช่น
าย ่งน้า ท่อดด ะพานข้าม ่าย ่งน้าดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงเคมี น้ายาโฟม ล บอลดับเพลิง ฯลฯ
ปรา ฎในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง

วั ดุอื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า
มิเตอร์ไฟฟ้า มอเรือ ตะแ รง ัน วะ ัววาล์วเปิด-ปิด
แ ๊ ฯลฯ ปรา ฎในแผนงานเค ะและชุมชน องช่าง
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

5,058,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,058,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

3,183,000 บาท

จานวน

2,783,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เช่น จ้างเ มาบุคคลภายนอ ถ่ายเอ าร ค่าเช่า ม้อ
แปลงไฟฟ้าค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประ ันอัคคีภัย
ค่าประ ันรถยนต์ ค่าเช่ารถแทร เตอร์ รือค่าจ้าง
ใ ้ผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่ง ซึ่งมิใช่เปน าร
ประ อบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ รือ ิ่ง ่อ ร้างอย่างใด
และอย่ในความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง ค่าจ้างเ มา
บริ ารต่าง ๆ ดังนี้
1.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ขับรถขุดตีนตะขาบที่ศนย์
าจัดมลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.จ้างเ มาบุคคลภายนอ าจัดของเ ียอันตราย
3.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานฝัง ลบขยะที่ศนย์
าจัดมลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
4.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ขนถ่ายขยะมลฝอยที่ศนย์
าจัดมลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
5.จ้างเ มาบุคคลภายนอ รั ษาความ ะอาดที่ศนย์
าจัดมลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
6.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฎิบัติงาน าจัดขยะมลฝอย
และ ิ่งปฎิ ล
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ินต่างๆ
เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถแทร เตอร์
ตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ เครื่องชั่งน้า นั อาคาร
ิ่ง ่อ ร้างต่าง ๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ่อ ร้าง

รวม

1,780,000 บาท

จานวน

240,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

รวม

95,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวั ดุ ่อ ร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ
อิฐ ิน ดิน ล รัง ทรายปนซีเมนต์ ท่อระบายน้า ี
เ ล็ เ ้นต่างๆ ระเบื้อง ัง ะ ี ค้อน คีม จอบ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง
เช่น แบตเตอรี่ ไขควง ยางรถยนต์ ัวเทียน
ตลับล ปืน น้ามันเบร รวยจราจร เพลา เบร
ครัช ล้อ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามัน
จารบี น้ามัน ๊าด า รับใช้ ับรถยนต์ รถจั รยานยนต์
เครื่องพ่น มอ ควันฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและ
ชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของ อง าธารณ ุขฯ
ศนย์บริ าร าธารณ ุขฯ โรงฆ่า ัตว์เทศบาลฯ
โรงบาบัดน้าเ ีย และศนย์ าจัดมลฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

งานบาบัดน้าเสีย

รวม

2,669,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,669,200 บาท

รวม

32,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ใน ารติดต่อราช าร
ของเทศบาล ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่าง ๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ต ของเทศบาล ปรา ฏใน
แผนงานเค ะและชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนใน ารปฏิบัติงานนอ เวลา
ใ ้แ ่พนั งาน ล จ้าง พนั งานจ้าง ซึ่งมาปฏิบัติงาน
นอ เวลาและในวัน ยุดราช าร ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าใช้สอย

รวม

1,791,200 บาท

จานวน

1,611,200 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเ มาบุคคลภายนอ ถ่ายเอ าร
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่มเข้าป
นัง ือ รือค่าจ้างผ้รับจ้างทา ารอย่างใดอย่าง นึ่งซึ่ง
มิใช่เปน ารประ อบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ รือ ิ่ง
่อ ร้างอย่างใดและอย่ในความรับผิดชอบของผ้รับจ้าง
ค่าจ้างเ มาบริ าร ต่าง ๆ ดังนี้
1.จ้างเ มาใน ารฉีดล้างดดท่อระบายภายในเขตเทศบาล
2.จ้างเ มาบุคคลภายนอ รั ษาความ ะอาด านั งาน
โรงปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง
3.จ้างเ มาบุคคลภายนอ เพื่อปฏิบัติงาน นับ นุนงานธุร าร
4.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฏิบัติงานด้าน ิ่งแวดล้อม
5.จ้างเ มาบุคคลภายนอ ปฎิบัติงานคนงานทั่วไป
ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารในราชอาณาจั รและนอ ราช
อาณาจั รฯ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารใน
ราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รฯ เช่น ค่าพา นะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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โครง ารคลอง วยน้าใ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารคลอง วยน้าใ
อาทิ ค่าป้าย ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าวั ดุอุป รณ์
และอื่น ๆ ที่เ ี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานและ ารแข่ง ีฬาและ าร ่ง
นั ีฬาร่วมแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
น้า114 ปรา ฏในแผนงานเค ะชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม

จานวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซมทรัพย์ ิน
เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับ
อา าศ เครื่อง บน้าเ ีย ต้ควบคุม เครื่องเติมอา าศ
รถจั รยานยนต์ รถยนต์ อาคาร ถานที่ฯลฯ ปรา ฏในแผน
งานเค ะและชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ

รวม

291,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

วั ดุ านั งาน
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ยางลบ าว ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม
มุด ตรายาง เครื่องคิดเลข ุญแจ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเปนค่าวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุป รณ์
ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า เทปพัน ายไฟ
ฟิว ์ บาลา ตาร์ทเตอร์ เครื่องประจุไฟ ปลั๊ ไฟฟ้า
วิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000 บาท

จานวน

160,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น
ถังขยะ ถัง แปรง ไม้ วาด แข่ง บ่ ผงซั ฟอ
ระติ น้าร้อน โซดาไฟ ถ้วย ชาม แ ้วน้า ระติ
น้าแข็ง มีด ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุ ่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ
ิน ดิน ล รัง ทราย ปนซีเมนต์ ท่อระบายน้า เ ล็ เ ้น
ต่างๆ เลื่อย ี แปรงทา ี ท่อน้าและอุป รณ์ประปา
ท่อต่าง ๆ ัง ะ ี ตะป ขวาน จอบ เ ียม ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุวิทยาศา ตร์และ ารแพทย์
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้เ ี่ยว ับ ารแพทย์ใน ารรั ษา
พยาบาลเวชภัณฑ์ เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอล อฮอล์
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ายาเคมีต่างๆ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
เค ะและชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุ ารเ ษตร
เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ารเ ษตร เช่น ยาป้อง ัน
และ าจัดศัตรพืชและ ัตว์ พันธุ์พืช ผ้าใบ รือพลา ติ
จอบ อา าร ัตว์ ปุ๋ย น้า า ป้อง ันแ ๊ พิษ วั ดุเพาะชา
ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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วั ดุเครื่องแต่ง าย

จานวน

5,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

รวม

555,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย เช่น
รองเท้าบ๊ท ถุงมือ ถุงเท้า เ ื้อคลุม เ ื้อ างเ ง
เข็มขัด มว เ ื้อ ั๊ ะท้อนแ ง ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานเค ะและชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเปนค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึ
ข้อมล แผ่นดิ ์ มึ พิมพ์ ชุดโปรแ รม ระบบปฏิบัติ
าร า รับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เม้า ์ เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์ แมมโมรีชิป ตลับผง มึ เครื่อง ระจาย
ัญญาณ ายเคเบิล ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานเค ะและ
ชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของ อง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อม ศนย์บริ าร าธารณ ุขฯ โรงฆ่า ัตว์เทศบาล
เมืองอ่างทองโรงบาบัดน้าเ ียและศนย์ าจัดมลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาที่ใช้ประจา อง าธารณ ุขฯ
ศนย์บริ าร าธารณ ุขฯ โรงฆ่า ัตว์เทศบาลฯ
โรงบาบัดน้าเ ีย และศนย์ าจัดมลฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง ตามใบแจ้ง นี้ของ ารประปาฯ
ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
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ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,819,000 บาท

รวม

2,819,000 บาท

รวม

2,819,000 บาท

จานวน

2,532,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนั งานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนั งานเทศบาลประจาปี ปรา ฏในแผนงาน
ร้างความเข้มแข็งของชุมชน อง วั ดิ าร ังคม
เงินประจาตาแ น่ง
จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริ ารโทรศัพท์ ใน ารติดต่อราช าร
ของเทศบาลตามใบแจ้ง นี้ ปรา ฏในแผนงานเค ะและ
ชุมชน อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าบริ าร ื่อ ารและคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่าง ๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตของ
เทศบาล ปรา ฏในแผนงานเค ะและชุมชน
อง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนข้าราช าร รือพนั งาน ่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจาตาแ น่งผ้อานวย าร อง
วั ดิ าร ังคม/ ัว น้าฝ่ายฯ ตาม ิทธิที่ได้รับ ปรา ฏใน
แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน อง วั ดิ าร ังคม
ค่าจ้างล จ้างประจา
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างล จ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจาปี ปรา ฏในแผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อง วั ดิ าร ังคม

จานวน

227,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

120,000 บาท

โครง ารแข่งขัน ีฬานั เรียนองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารแข่งขัน ีฬา
นั เรียนองค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย
ว่าด้วย ารเบิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด าร
แข่งขัน ีฬา และ าร ่งนั ีฬาเข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬา
ขององค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผน
งาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร อง ารศึ ษา
โครง ารงานชุมนุมล เ ือท้องถิ่นแ ่งชาติ

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารงานชุมนุมล เ ือ
ท้องถิ่นแ ่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2555 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร อง ารศึ ษา
โครง ารจัดงานวันเด็ แ ่งชาติ

จานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานวันเด็
แ ่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง เปนไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย ารเบิ จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬาและ าร
่งนั ีฬา เข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ รป ครอง
่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรมและนันทนา าร อง ารศึ ษา
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โครง ารร่วม ิจ รรมวันล เ ือ

จานวน

10,000 บาท

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

โครง ารจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้น ปีใ ม่

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารจัดงานประเพณี
เนื่องในวันขึ้นปีใ ม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ารเบิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน
ีฬาและ าร ่งนั ีฬาเข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผน
งาน ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร อง ารศึ ษา
โครง ารประเพณีลอย ระทง

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครง ารร่วม ิจ รรม
วันล เ ือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร อง ารศึ ษา
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานโครง าร
ประเพณีลอย ระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง
ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย
ารเบิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน
ีฬาและ าร ่งนั ีฬาเข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) น้า 37 ปรา ฏในแผนงาน
ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร อง ารศึ ษา
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โครง ารประเพณีวัน ง รานต์

จานวน

10,000 บาท

รวม

6,865,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

3,065,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

900,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารจัดงานโครง ารประเพณี
วัน ง รานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยว่าด้วย าร
เบิ จ่ายค่าใช้จ่ายใน ารจัดงาน ารจัด ารแข่งขัน ีฬา
และ าร ่งนั ีฬาเข้าร่วม ารแข่งขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรา ฏในแผนงาน
ารศา นาวัฒนธรรมและนันทนา าร อง ารศึ ษา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
ค่าถ่ายเอ าร ค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าป นัง ือ
ค่าซั ฟอ ค่า าจัด ิ่งปฏิ ล ค่าระวางบรรทุ ค่าเช่า
ทรัพย์ ิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประ ัน ค่าใช้จ่ายใน ารดาเนินคดีตาม
คาพิพา ษา ค่าจ้างเ มาบริ าร ค่าติดตั้งไฟฟ้า
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่อง
รับ ัญญาณต่างๆฯลฯ และเพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างเ มา
บุคคลภายนอ ปฏิบัติงานใ ้ ับ องช่าง รืองานอื่นๆ
ที่เ ี่ยวข้อง ฯลฯ ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ
ารโยธา องช่าง
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รายจ่ายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม่เข้าลั ษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราช ารในอาณาจั รและนอ อาณาจั ร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

1,920,000 บาท

วั ดุ านั งาน

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ านั งาน เช่น ระดาษ
ดิน อ ปา า ตรายาง ไม้บรรทัด าว คลิป เข็ม มุด
ซอง ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ได้จา ารซื้อ รือจ้างพิมพ์
น้าดื่ม า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ุญแจ
ภาพเขียน แผงปิดประ าศ เทปพีวีซีแบบใ แผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ์ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

750,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายใน ารเดินทางไปราช าร
ในราชอาณาจั รและนอ ราชอาณาจั รของพนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา พนั งานจ้างฯ และผ้มี ิทธิเบิ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พั ค่าบริ าร
ลานจอดรถ ณ ท่าอา าศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามที่ระเบียบ า นด ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
ค่าบารุงรั ษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบารุงรั ษาทรัพย์ ิน
เพื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เช่น คอมพิวเตอร์
รถยนต์ เครื่องปรับอา าศ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิว ์
ายไฟฟ้า เข็มขัดรัด ายไฟฟ้า เทปพัน ายไฟฟ้า
ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ์ไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ขา ลอด
ฟลออเร เซนซ์ เบร เ อร์ ม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้ วาด เข่ง ถ้วย ชาม แ ้วน้า จานรองแ ้ว จาน ช้อน
้อม ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้าร้อน ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุ ่อ ร้าง

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ ่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
ปนซีเมนต์ ปนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนบล็อ ระเบื้อง
ัง ะ ี ตะป ี เ ล็ เ ้น ท่อน้า และอุป รณ์ประปา
ท่อต่างๆ โถ ้วน อ่างล้างมือ ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอ ยางใน ตลับล ปืน น้ามันเบร
ัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย รวยจราจร ระจ โค้งมน
ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟจราจร ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น
น้ามันดีเซล น้ามัน ๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ๊า
แ ๊ ุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ปรา ฏใน
แผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุเครื่องแต่ง าย

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่ง าย เช่น
รองเท้า ถุงมือ เ ื้อคลุม ฯลฯ ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
วั ดุ นาม

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุ นาม เช่น เต็น ์นอน
เต็น ์ นาม ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียง นาม ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
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วั ดุอื่น

จานวน

5,000 บาท

รวม

245,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้าประปาของศนย์ประ านงาน
เมืองใ ม่ชัยมงคล ตามใบแจ้ง นี้ประจาเดือน
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
ค่าบริ ารโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวั ดุอื่นๆ เช่นมิเตอร์น้า มิเตอร์
ไฟฟ้า มอเรือ ตะแ รง ัน วะ ัววาล์วเปิด-ปิด แ ๊ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเปนค่า ระแ ไฟฟ้าที่แจ้ง นี้ประจาเดือน
ของศนย์ประ านงานเมืองใ ม่ชัยมงคล ประตน้าคลอง
ลาท่าแดง ที่ดินของเทศบาลเมืองอ่างทอง ตาบล
ม าดไทย จานวน 100,000 บาท ค่าไฟฟ้า าธารณะ
ที่ใช้เ ิน ิทธิ จานวน 50,000 บาท ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง

เพื่อจ่ายเปนค่าบริ ารโทรศัพท์ของ องช่าง
ตามใบแจ้ง นี้ค่าใช้บริ ารโทรศัพท์ประจาเดือน
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
ค่าบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเ ี่ยว ับ ารใช้บริ ารต่างๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ตของ องช่าง ปรา ฏในแผนงาน
อุต า รรมและ ารโยธา องช่าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,800,000 บาท

รวม

3,800,000 บาท

จานวน

2,900,000 บาท

จานวน

900,000 บาท

ค่าต่อเติม รือดัดแปลงอาคาร รือ ิ่งปล ร้างต่าง ๆ
ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร านั งานเทศบาลเมืองอ่างทอง
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร านั งานเทศบาล
เมืองอ่างทอง จานวน 1 แ ่ง ตามแบบที่เทศบาล า นด
รายละเอียดตามแบบเลขที่ 33/2564
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
รือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา านั ปลัด
เทศบาล
ปรับปรุงภมิทัศน์บริเวณ น้าอาคาร านั งานเทศบาลเมืองอ่างทอง
ตาบลตลาด ลวง อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง
เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงภมิทัศน์บริเวณ น้าอาคาร านั งาน
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตาบลตลาด ลวง อาเภอเมือง
อ่างทอง จัง วัดอ่างทอง จานวน 1 แ ่ง ตามแบบที่
เทศบาล า นด รายละเอียดตามแบบเลขที่ 37/2564
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
รือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5
ปรา ฏในแผนงานอุต า รรมและ ารโยธา องช่าง

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง
1
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง
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คาแถลงงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่ างทอง 1
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่ างทอง
อาเภอเมืองอ่ างทอง จังหวัดอ่ างทอง
รายรับงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
รายรับจริ ง
ปี 2562

รายรับจริ ง
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

23,880,676.50
103,936.18
4,963,865.00
150.00

28,000,000.00
118,000.00
3,000,000.00
2,000.00

25,000,000.00
20,000.00
2,500,000.00
2,000.00

4,456,261.58
6,684,392.37
11,140,653.95

5,000,000.00
7,500,000.00
12,500,000.00

4,600,000.00
6,900,000.00
11,500,000.00

51,229,935.58

56,120,000.00

50,522,000.00

รายจ่ายจริ ง
ปี 2562
6,440,311.13
2,504,280.00
1,356,584.10
20,960.00
25,184,286.79
-

รายจ่ายจริ ง
ปี 2563
5,336,443.25
2,641,020.00
1,307,583.72
94,000.00
22,703,490.56
-

ประมาณการ
ปี 2564
2,222,000.00
2,950,000.00
3,137,000.00
25,146,000.00
-

ประมาณการ
ปี 2565
1,575,000.00
2,950,000.00
3,177,000.00
23,147,000.00
-

รวมรายจ่าย 35,506,422.02

32,082,537.53

33,455,000.00

30,849,000.00

รายรับ

หมวดรายได้
- ดอกเบี้ยรับจานา
27,029,810.25
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
333,591.18
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
4,314,724.00
- รายได้เบ็ดเตล็ด
3,000.00
หมวดเงินได้ อื่น
จากกาไรสุ ทธิ
- เงินบาเหน็จรางวัล
4,568,335.98
- เงินทานุบารุ งท้องถิ่ น
6,852,503.96
- เงินสมทบทุนดาเนิ นการ 11,420,839.94
รวมรายรับ 54,522,805.31

รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ
หมวด/ประเภท
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

143
วนทีพิมพ์ : 1/9/2564 14:46:32

น : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ล มื ง งท ง
ภ มื ง งท ง จง วด งท ง
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 50,522,000 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 27,522,000 บาท
ด บียรบจ น

จ นวน

25,000,000 บ ท

จ นวน

2,500,000 บ ท

รวม

20,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

6,900,000 บ ท

จ นวน

11,500,000 บ ท

จ นวน

4,600,000 บ ท

ปร ม ณ ร ว ดยค นวนจ ด บียรบจ น ตง ต ดื น
ตุล คม 2563ถึง ดื น นย ยน 2564 ป็น ณฑ์
รจ

รจ น ยทรพย์ ลุดจ น

ปร ม ณ ร ว ดยค นวณจ ร
จ น ยทรพย์ ลุด นปทีผ นม
ด บีย
ด บีย งินฝ ธน ค ร
ปร ม ณ ร ว ดยค นวนจ ด บีย งินฝ ธน ค รตง ต
ดื นตุล คม 2563 ถึง ดื น นย ยน 2564 ป็น ณฑ์
ร ย ด บ็ด ตล็ด
ปร ม ณ ร วต มทีค ดว จ ็บ ด ป็นร ย ด ืน ๆ ที ม ข
ล ษณ ร ยรบ มวด ืน ๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 23,000,000 บาท
งินท นุบ รุงท งถิน ร ยล 30
ปร ม ณ ร ว 30

จ

ร ุทธิป 2564

ทุนด นิน รข ง ถ นธน นุบ ล ร ยล 50
ปร ม ณ ร ว 50

จ

ร ุทธิป 2564

บ น็จร งวล ร ยล 20
ปร ม ณ ร ว 20

จ

ร ุทธิป 2564
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมื ง ่างท ง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,849,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 1,575,000 บาท
งบกลาง

รวม

1,575,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

575,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จานวน

575,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ให้แก่สานักงาน จ.ส.ท. ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณ 2563
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,950,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

2,950,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

150,000 บาท

จานวน

2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล
และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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งบดาเนินงาน เป็นเงิน 3,177,000 บาท
ค่าต บแทน

รวม

1,672,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

110,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

จานวน

280,000 บาท

จานวน

270,000 บาท

จานวน

27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและตามระเบียบกาหนดไว้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล และเป็นค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ
และพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์รับจานา
ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินสมทบเงินสะสม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและอัตราที่ระเบียบกาหนดฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจาวันทาการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการ พนักงานฯ และเจ้าหน้าที่
ที่ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าสมนาคุณ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รวม

630,000 บาท

รวม

240,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้สอบสวนทางวินัย ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามสิทธิตามที่ระเบียบกาหนดฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตาแหน่ง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าใช้ส ย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม และ
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าถ่ายเอกสารในงาน
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาประจาปี
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

110,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่เทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าวารสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าสอบบัญชี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการ
ก่อตั้งสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล
วัสดุงานครัว วัสดุกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นตาม
โครงการนี้ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

รวม

260,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

650,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ประมาณการเท่ากับ
งบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของ
สถานธนานุบาล ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ
สถานธนานุบาลประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น เครื่องเขียน
แบบพิมพ์เอกสารต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ
ลวดเสียบ คลิป หมึก ตรายาง ถุงพลาสติก ซอง กุญแจ
แฟม เทปพีวีซี แผงปดประกาศ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
เครื่องใช้อุปกรณ์สานักงาน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊กไฟ สายไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด
น้ายาล้างห้องน้า ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน สบู่ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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วัสดุก่อสร้าง

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

225,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี
อิฐ ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ทินเนอร์ แปรงทาสี
ปูนซิเมนต์ ทราย กระเบื้องและอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพริ้นเตอร์
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา ซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

23,147,000 บาท

จานวน

147,000 บาท

จานวน

6,900,000 บาท

จานวน

11,500,000 บาท

จานวน

4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการของไปรษณีย์ เช่น
ค่าบริการส่งเอกสาร หนังสือ และค่าดวงตราไปรษณีย์
ซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารด้านโทรคมนาคมระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 23,147,000 บาท
รายจ่าย ื่น
ค่าใช้จ่ายฝายอานวยการ
เพื่อจ่ายให้กับสานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
เงินทานุบารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30
เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯให้กับเทศบาลเมืองอ่างทอง
นาไปทานุบารุงท้องถิ่นในอัตรา 30 % ของกาไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50
เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนดาเนินการของ
สถานธนานุบาลในอัตรา 50 % ของกาไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล ร้อยละ 20
เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ เป็นเงินบาเหน็จ
รางวัลให้กับสถานธนานุบาล 10 % เทศบาล 7.5%
จังหวัด 1% สานักงาน จ.ส.ท. 1.5%
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ส่วนที่ 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง
2
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จัง วัดอ่างทอง
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คาแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานนุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอ่างทอง
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายรับ
- ดอกเบี้ยรับจานา
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์หลุด
- รายได้เบ็ดเตล็ด
- รายได้อื่น
รวมรายรับ

รายรับจริ ง
ปี 2562
-

รายรับจริ ง
ปี 2563
666,055.75
10,529.88
676,585.63

ประมาณการ
ปี 2564
2,000,000.00
50,000.00
1,300,000.00
1,000.00
3,351,000.00

ประมาณการ
ปี 2565
2,200,000.00
16,600.00
1,400,000.00
1,000.00
100,000.00
3,717,600.00

(2)รายจ่ายจริ ง
ปี 2563
10,684.34
535,335.00
504,705.55
1,050,724.89

(3)ประมาณการ
ปี 2564
450,000.00
1,650,000.00
1,241,000.00
10,000.00
3,351,000.00

(3)ประมาณการ
ปี 2565
763,600.00
1,600,000.00
1,246,000.00
108,000.00
3,717,600.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

(1)รายจ่ายจริ ง
ปี 2562
รวมรายจ่าย
-
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2565
ทศบ ล ม ง งท ง
ภ ม ง งท ง จง วด งท ง
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,717,600 บาท แยกเป็น
รายได้ เป็นเงิน 3,617,600 บาท
ด บียรบจ น

จ นวน

2,200,000 บ ท

จ นวน

1,400,000 บ ท

รวม

16,600 บ ท

จ นวน

16,600 บ ท

จ นวน

1,000 บ ท

จ นวน

30,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

20,000 บ ท

ปร ม ณ รร ยรบ ว ดยค นวณจ
ด บียรบจ น ตง ต ด นตล คม 2563
ถึง ด น นย ยน 2564 ป็น ณฑ์
รจ

รจ น ยทรพย์ ลดจ น

ปร ม ณ รร ยรบ ว ดยค นวณจ
ทรพย์ ลดจ น

รจ

รจ น ย

ด บีย
ด บีย งินฝ ธน ค ร
ปร ม ณ รร ยรบ ว ดยค นวณจ ด บีย
งินฝ ธน ค รตง ต ด นตล คม 2563
ถึง ด น นย ยน 2564 ป็น ณฑ์
ร ย ด บ็ด ตล็ด
ปร ม ณ รร ยรบ วต มที่ค ดว จ ็บ ด ป็นร ย ดที่ ม ข
ล ษณ ร ยรบ มวด ่น ๆ
รายได้อื่น เป็นเงิน 100,000 บาท
งินท นบ รงท งถิ่น ร ยล 30
ปร ม ณ รรบ ว 30

จ

ร ทธิป 2564

ทนด นิน รข ง ถ นธน นบ ล ร ยล 50
ปร ม ณ รรบ ว 50

จ

ร ทธิป 2564

บ น็จร งวล ร ยล 20
ปร ม ณ รรบ ว 20

จ

ร ทธิป 2564
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รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมื ง ่างท ง 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทศบาล มืองอางทอง
อา ภอ มืองอางทอง จัง วัดอางทอง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,717,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง เป็นเงิน 763,600 บาท
งบกลาง

รวม

763,600 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

รวม

13,600 บาท

งินสมทบ งินสวัสดิ าร ลังพนจา าร ป็นพนั งานสถานธนานุบาล จานวน

13,600 บาท

คาชาระ นี้ งิน
พื่อจาย ป็นคาดอ บี้ย งิน องทุนสง สริม
ิจ าร ทศบาล รือ งิน องทุนบา น็จบานาญ
ขาราช ารสวนทองถิ่น
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาธรรม นียมดอ บี้ยธนาคาร
พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมธนาคาร คาดอ บี้ย งิน
ธนาคาร คาดอ บี้ย งิน บิ งิน ินบัญชีธนาคาร
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
รายจายตามขอผ พัน
พื่อจาย ป็นคา งินสมทบ งินสวัสดิ าร ลังพนจา
าร ป็นพนั งานสถานธนานุบาล ใ แ สานั งาน
จ.ส.ท. ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปีงบประมาณ 2563
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,600,000 บาท
เงินเดื น ฝายประจา

รวม

1,600,000 บาท

งินประจาตาแ นง

จานวน

100,000 บาท

พื่อจาย งินประจาตาแ นงผจัด ารสถานธนานุบาลตาม
ระ บียบสานั งาน จ.ส.ท. วาดวย าร า นดอัตร งินประจา
ตาแ นงพนั งานสถานธนานุบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.25551
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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คาจางล จางประจา

จานวน

1,500,000 บาท

ค่าต บแทน

รวม

758,000 บาท

คา ชาบาน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจางประจาพนั งานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,246,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบานใ แ พนั งานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและตามระ บียบ า นดไว
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน
สถานธนานุบาลที่ บิ ไดตามระ บียบฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งินชวย ลือคารั ษาพยาบาล
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือคารั ษาพยาบาลของ
พนั งานสถานธนานุบาลและครอบครัว
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งินรางวัล จา นาที่
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผบริ ารทองถิ่น ผตรวจ าร
สถานธนานุบาล และ ป็นคาตอบแทนใ แ
คณะ รรม ารและพนั งานสถานธนานุบาลในวัน
ตรวจสอบทรัพย์รับจานา ตามระ บียบฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งินสมทบ งินสะสม
พื่อจาย ป็น งินสมทบใ ับพนั งานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและอัตราที่ระ บียบ า นดฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาอา าร
พื่อจาย ป็นคาอา ารประจาวันทา ารใ แ พนั งาน
สถานธนานุบาล ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์
งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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คา บี้ย ลี้ยงจา นายทรัพย์ ลุด

จานวน

18,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

191,000 บาท

รวม

71,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจายใ ับคณะ รรม าร พนั งานฯ และ
จา นาที่ที่ดา นิน ารจา นายทรัพย์ ลุดจานา
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราว
พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม ารครองชีพชั่วคราวใ ับ
พนั งานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
ค่าใช้ส ย
รายจาย พื่อใ ไดมาซึ่งบริ าร
คาจาง มาบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจาง มาใ ผรับจางทา ารอยางใดอยาง นึ่ง
ซึ่งมิใช ป็น ารประ อบดัดแปลง ตอ ติมและ สริมสราง
ครุภัณฑ์ รือสิ่ง อสรางและอยในความรับผิดชอบของ
ผรับจาง และคาถาย อ สารในงานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาธรรม นียมใบอนุญาต
พื่อจาย ป็นคาธรรม นียมตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจานาประจาปี
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คา บี้ยประ ันอัคคีภัย
พื่อจาย ป็นคา บี้ยประ ันของสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง
พื่อจาย ป็นคาภาษีที่ดินและสิ่งปล สราง ใ แ
ทศบาล มืองอางทอง
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาวารสาร
พื่อจาย ป็นคารับวารสาร นังสือพิมพ์ คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ งานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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คาสอบบัญชี

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตรวจสอบบัญชีใ ับสานั งานตรวจ งิน
แผนดิน รือผสอบบัญชีใน ารตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบ าร งินของสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็นคาอา ารและ ครื่องดื่มรับรองผมา
ตรวจ ยี่ยม ารปฎิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ขาลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน าร ดินทางไปราช าร คาพา นะ
คา ชาที่พั และคา บี้ย ลี้ยงใ ับสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
โครง ารวันที่ระลึ าร อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.
พื่อจาย ป็นคาใชจายใน ิจ รรมที่ระลึ าร
อตั้งสถานธนานุบาล คาจาง มาบริ าร คาต แตง
สถานที่ คา ครื่องปัจจัยไทยธรรม คา ชาอุป รณ์ในพิธี
ทางศาสนา คาดอ ไม ธป ทียน คาตอบแทน รรม าร
คาวัสดุสานั งาน คาวัสดุโฆษณาและ ผยแพร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จา ป็นตามโครง ารนี้
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาบารุงรั ษาและซอมแซม
คาบารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ์
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมครุภัณฑ์
คาปรับปรุงและรั ษาโปรแ รม
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สิน
พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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คาบารุงรั ษา รือซอมแซมสิ่ง อสรางอื่น ๆ

จานวน

20,000 บาท

รวม

149,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบารุงรั ษา รือซอมแซม
สิ่ง อสรางของสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
ค่าวัสดุ
วัสดุสานั งาน
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุสานั งาน ชน ครื่อง ขียน
แบบพิมพ์ อ สารตางๆ ปา า ดินสอ ยางลบ ระดาษ
ลวด สียบ คลิป มึ ตรายาง ถุงพลาสติ ซอง ุญแจ
แฟม ทปพีวีซี แผงปดประ าศ น้าดื่มสา รับบริ ารประชาชน
ครื่องใชอุป รณ์สานั งาน ใบ สร็จรับ งินตางๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาวัสดุอุป รณ์ไฟฟาและวิทยุ ชน ลอดไฟ
ปลั๊ ไฟ สายไฟ บัลลาส สตาร์ท ตรอร์ โคมไฟฟา ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ชน ไม วาด
น้ายาลาง องน้า ผงซั ฟอ น้ายาลางจาน สบ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุ อสราง
พื่อจาย ป็นคาวัสดุ อสรางทุ ชนิด ชน ไมตางๆ
สี อิฐ ทอน้า อุป รณ์ประปา ทิน นอร์ แปรงทาสี
ปนซี มนต์ ทราย ระ บื้อง และอื่นๆ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์
พื่อจาย ป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์ ชน ครื่อง
วัดอุณ ภมิ แอล อฮอล์ นา า อนามัย น้ายาตางๆ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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วัสดุโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

8,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

148,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวัสดุโฆษณาและ ผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธ์ ิจ ารสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุคอมพิว ตอร์
พื่อจาย ป็นคาวัสดุคอมพิว ตอร์ ชน ผา มึ
พริ้น ตอร์ มึ พิมพ์ อุป รณ์บันทึ ขอมล โปรแ รม
คอมพิว ตอร์ที่มีราคาไม ิน 20,000 บาท ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
วัสดุสารวจ
พื่อจาย ป็นคาวัสดุสารวจ ชน บันไดอลมิ นียม
ครื่องมือแ ะสลั ครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
พื่อจาย ป็นคา ระแสไฟฟา ซึ่งใชในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจง นี้
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้าประปา ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ตามใบแจง นี้
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาบริ ารโทรศัพท์
พื่อจาย ป็นคาโทรศัพท์ ซึ่งในงานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
คาบริ ารไปรษณีย์
พื่อจาย ป็นคาบริ ารของไปรษณีย์ ชน คาบริ าร
สง อ สาร นังสือ และคาดวงตราไปรษณีย์
ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
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คาบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

12,000 บาท

รวม

108,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ ารสื่อสารดานโทรคมนาคมระบบ
ครือขายอิน ตอร์ น็ต ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งบรายจ่าย ื่น เป็นเงิน 108,000 บาท
รายจ่าย ื่น
คาใชจายฝายอานวย าร
พื่อจายใ ับสานั งาน จ.ส.ท. รมสง สริม ารป ครอง
ทองถิ่น ตามระ บียบฯ ตั้งจายจา งินรายได
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
งินทานุบารุงทองถิ่น รอยละ 30
พื่อจัดสรรตามระ บียบฯ ใ ับ ทศบาล มืองอางทอง
นาไปทานุบารุงทองถิ่นในอัตรา 30% ของ าไรสุทธิ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
ทุนดา นิน ารของสถานธนานุบาล รอยละ 50
พื่อจัดสรร ป็น งินสมทบทุนดา นิน ารของ
สถานธนานุบาลฯ ในอัตรา 50% ของ าไรสุทธิ
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล
บา น็จรางวัล รอยละ 20
พื่อจัดสรรตามระ บียบฯ ป็น งินบา น็จรางวัล
ใ ับสถานธนานุบาล 10% ทศบาล 7.5%
จัง วัด 1% สานั งาน จ.ส.ท. 1.5%
ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย์ งาน ิจ ารสถานธนานุบาล

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง
งบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ ายประจา)

ค่าจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่
ค่าอาหาร
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เงินสมทบเงินสะสม
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเพื่อการครองชีพชัว่ คราว
เงินค่าสมนาคุณ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

แผนงาน
งบกลาง (แห่ งที่ 1)

ค่าครุ ภณั ฑ์

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รวม

แผนงานการพาณิ ชย์
(งานกิจการสถานธนานุบาล)(แห่งที่ 1)

1,000,000

1,000,000

575,000

575,000
2,800,000
150,000

2,800,000
150,000

300,000
270,000
110,000
120,000
400,000
27,000
280,000
80,000
80,000
5,000

300,000
270,000
110,000
120,000
400,000
27,000
280,000
80,000
80,000
5,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมฯ

240,000
20,000

240,000
20,000

110,000
260,000

110,000
260,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์

200,000
10,000
10,000
200,000
200,000

200,000
10,000
10,000
200,000
200,000

30,000

30,000

180,000
15,000
10,000
15,000
5,000

180,000
15,000
10,000
15,000
5,000

147,000
6,900,000
11,500,000
4,600,000
29,274,000

147,000
6,900,000
11,500,000
4,600,000
30,849,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา
ค่าบริ การโทรศัพท์
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
งบลงทุน
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ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายอานวยการ
เงินทานุบารุ งท้องถิ่น
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล
รวมรายจ่ าย

1,575,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2565
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบกลาง
งบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
ค่าชาระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

งบบุคลากร

เงินเดือน
(ฝ่ ายประจา)

ค่าจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าพาหนะเหมาจ่าย
ค่ารางวัลเจ้าหน้าที่
ค่าอาหาร
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงจาหน่ายทรัพย์หลุด
เงินสมทบเงินสะสม
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเพื่อการครองชีพชัว่ คราว
เงินค่าสมนาคุณ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

แผนงาน
งบกลาง (แห่ งที่ 2)

ค่าครุ ภณั ฑ์

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รวม

แผนงานการพาณิ ชย์
(งานกิจการสถานธนานุบาล)(แห่งที่ 2)

600,000
150,000
13,600

600,000
150,000
13,600
1,500,000
100,000

1,500,000
100,000

200,000
130,000
30,000
30,000
100,000
18,000
150,000

200,000
130,000
30,000
30,000
100,000
18,000
150,000

100,000

100,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมฯ

71,000
10,000

71,000
10,000

60,000
50,000

60,000
50,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสารวจ

50,000
5,000
6,000
50,000
5,000
8,000
5,000

50,000
5,000
6,000
50,000
5,000
8,000
5,000

20,000
120,000
6,000
5,000
12,000
5,000

20,000
120,000
6,000
5,000
12,000
5,000

8,000
30,000
50,000
20,000
2,954,000

8,000
30,000
50,000
20,000
3,717,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา
ค่าบริ การโทรศัพท์
ค่าบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริ การไปรษณี ย ์
งบลงทุน
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ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายฝ่ ายอานวยการ
เงินทานุบารุ งท้องถิ่น
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล
บาเหน็จรางวัล
รวมรายจ่ าย

763,600

ภาคผนวก

