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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 

  บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองอ่างทองจะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างทองอีกคร้ังหน่ึง   ฉะนั้น ในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง  

จึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการ  และแนวนโยบาย

การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดงัต่อไปน้ี 

  1. สถำนกำรณ์คลงั  

       1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ  วนัท่ี  5  สิงหาคม  พ.ศ.2564   เทศบาลเมืองอ่างทอง 

มีสถานะการเงิน   ดงัน้ี 

                1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จ านวน    155,577,156.21  บาท 

                1.1.2 เงินสะสม      จ านวน    109,425,883.14  บาท 

                1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน      41,416,474.65   บาท 

    1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย                             

จ านวน  1 โครงการ  รวม  97,969.62  บาท 

   1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน  9  โครงการ   

รวม 641,397.47 บาท 

 1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 16,403,608.97  บาท 

  2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563    

       2.1 รายรับจริง   จ านวน 236,743,279.31  บาท   ประกอบดว้ย 

             หมวดภาษีอากร     จ านวน    4,606,727.61   บาท 

             หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  18,262,929.42   บาท 

             หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น    จ านวน    9,636,380.12   บาท 

             หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน    6,684,392.37  บาท 

             หมวดรายไดเ้บด็เตลด็    จ านวน       393,490.10   บาท 

             หมวดรายไดจ้ากทุน    จ านวน        465,310.00   บาท 

             หมวดภาษีจดัสรร     จ านวน  44,404,444.69   บาท 

             หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    จ านวน  152,289,605.00  บาท    

    2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ จ านวน    16,403,608.97 บาท  

       2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 223,468,016.12 บาท    ประกอบดว้ย 

        งบกลาง      จ านวน  22,729,975.35   บาท 
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             งบบุคลากร     จ านวน  115,358,023.38   บาท 

งบด าเนินงาน     จ านวน   69,991,707.54   บาท 

             งบลงทุน      จ านวน      5,310,257.85   บาท 

             งบเงินอุดหนุน     จ านวน   10,078,052.00   บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน    -          บาท 

   2.4  รายจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์  จ านวน  17,498,528.20  บาท 

                   2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี    จ านวน   13,593,841.35   บาท 

   2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน    -          บาท 

2.7  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้    จ านวน    -          บาท 

              3. งบเฉพำะกำร         

                      ประเภทกจิกำรสถำนธนำนุบำล   กจิกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 1 

                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

                            รายรับจริง      จ านวน 51,229,935.58   บาท                             

           รายจ่ายจริง      จ านวน 28,340,404.70   บาท  

                            ก าไรสะสม     จ านวน  22,601,583.88   บาท 

                            เงินสะสม      จ านวน           1,122.46   บาท 

                           ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน               -           บาท 

                            กูเ้งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ    จ านวน               -           บาท 

                            ยมืเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน               -           บาท 

                            เงินฝากธนาคาร      จ านวน   14,818,287.53 บาท 

                            ทรัพยรั์บจ าน า      จ านวน  175,137,480.00 บาท 

                     ประเภทกจิกำรสถำนธนำนุบำล   กจิกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 2 

                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

                            รายรับจริง      จ านวน     1,676,585.63    บาท                             

           รายจ่ายจริง      จ านวน     1,050,724.89   บาท  

                            ก าไรสะสม     จ านวน                            บาท 

                           ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน            -                บาท 

                            กูเ้งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ    จ านวน   10,000,000.00  บาท 

                            ยมืเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน              -             บาท 

                            เงินฝากธนาคาร      จ านวน          10,529.88  บาท 

                            ทรัพยรั์บจ าน า      จ านวน    10,627,100.00  บาท      
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 รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565

รายได้จัดเก็บเอง
     หมวดภาษีอากร 4,606,727.61          8,711,000.00        5,311,000.00      
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 18,262,929.42        22,839,500.00      15,989,500.00    
     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 9,636,380.12          9,900,000.00        8,900,000.00      
     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,684,392.37          7,500,000.00        6,930,000.00      
     หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 393,490.10             406,000.00           406,000.00         
     หมวดรายไดจ้ากทุน 465,310.00             50,000.00             50,000.00           
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 40,049,229.62        49,406,500.00      37,586,500.00    
     รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     หมวดภาษีจดัสรร 44,404,444.69        45,900,000.00      45,360,000.00    
      รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 44,404,444.69        45,900,000.00      45,360,000.00    
ส่วนท้องถิ่น
 รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 152,289,605.00      163,023,300.00    163,994,500.00  
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 152,289,605.00      163,023,300.00    163,994,500.00  
ส่วนท้องถิ่น
                                                                             รวม 236,743,279.31      258,329,800.00    246,941,000.00  

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง     จังหวดัอ่างทอง
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 รายจ่าย

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี  2564 ปี  2565

จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง 22,729,975.35        27,681,600.00      26,365,200.00    
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และ 115,358,023.38      132,531,300.00    121,762,300.00  
                             ค่าจา้งชัว่คราว)
     งบด าเนินงาน   (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 69,991,707.54        83,032,000.00      83,209,100.00    
                                    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
     งบลงทุน   (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง) 5,310,257.85          2,767,900.00        3,800,000.00      
     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 10,078,052.00        12,317,000.00      11,804,400.00    

                                            รวมจ่ายจากงบประมาณ 223,468,016.12      258,329,800.00    246,941,000.00  
                                            รวม 223,468,016.12      258,329,800.00    246,941,000.00  

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง     จังหวดัอ่างทอง

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ไป
     แผนงานบริหารทัว่ไป 29,357,300                                               
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,950,000                                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา 140,770,900                                             
     แผนงานสาธารณสุข 12,364,200                                               
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,648,400                                                 
     แผนงานเคหะและชุมชน 19,641,000                                               
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2,819,000                                                 
     แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ 160,000                                                    
ด้านการเศรษฐกิจ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,865,000                                                 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
     แผนงานงบกลาง 26,365,200                                               

                                                  งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 246,941,000                                             

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

อ าเภอเมืองอ่างทอง   จังหวดัอ่างทอง
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งบกลาง

งานบริหารท่ัวไป รวมงานบริหารงานคลัง
งาน

งบ

งบ

รวม 19,523,600 29,357,300

    ค่าวัสดุ 845,000 2,022,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,730,000 2,687,300

    ค่าตอบแทน 652,000 1,022,000

    ค่าใช้สอย 3,459,800 5,216,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,540,800 14,113,800

งบด าเนินงาน 6,686,800 10,947,500

งบบุคลากร 12,836,800 18,409,800

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,000 4,296,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 26,365,200

    งบกลาง 26,365,200

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน รวม

หน้า : 1/1

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองอ่างทอง

อ าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง



หน้า : 1/1
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน
รวม

งาน
งบ

งบเงินอุดหนุน 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000

รวม 5,950,000

    ค่าใช้สอย 1,192,000

    ค่าวัสดุ 545,000

    ค่าสาธารณูปโภค 280,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,733,000

งบด าเนินงาน 2,117,000

    ค่าตอบแทน 100,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร 3,733,000



หน้า : 1/1
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา
รวม

งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา

งาน
งบ

    เงินอุดหนุน 0 11,264,400

รวม 8,033,500 140,770,900

    ค่าสาธารณูปโภค 1,789,000 1,789,000

งบเงินอุดหนุน 0 11,264,400

    ค่าใช้สอย 2,141,100 33,766,200

    ค่าวัสดุ 595,000 9,795,200

งบด าเนินงาน 4,635,100 45,534,400

    ค่าตอบแทน 110,000 184,000

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร 3,398,400 83,972,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,398,400 83,972,100



หน้า : 1/1

0

0
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0

0

0
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งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน

งาน
งบ

    เงินอุดหนุน 440,000 440,000

รวม 12,326,200 12,364,200

    ค่าสาธารณูปโภค 455,000 455,000

งบเงินอุดหนุน 440,000 440,000

    ค่าใช้สอย 5,073,000 5,083,000

    ค่าวัสดุ 1,310,000 1,338,000

งบด าเนินงาน 7,040,000 7,078,000

    ค่าตอบแทน 202,000 202,000

แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร 4,846,200 4,846,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,846,200 4,846,200

รวม



หน้า : 1/1

1,163,400
1,163,400
1,485,000

160,000

930,000

345,000
50,000

2,648,400

0 0
0 0

4,420,000 2,669,200
0 32,000

3,200,000 1,791,200
1,220,000 291,000

0 555,000
4,420,000 2,669,200

รวม

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

งานบ าบัดน  าเสีย

รวม

งานสวนสาธารณะ

งาน

งาน

งบ

งบ

รวม 7,493,800 5,058,000 19,641,000

    ค่าวัสดุ 300,000 1,780,000 3,591,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0 95,000 650,000

    ค่าตอบแทน 195,000 0 227,000
    ค่าใช้สอย 180,000 3,183,000 8,354,200

6,818,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,818,800 0 6,818,800
งบด าเนินงาน 675,000 5,058,000 12,822,200

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000
รวม 2,648,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบบุคลากร 6,818,800 0

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล

    ค่าตอบแทน 160,000

    ค่าใช้สอย 930,000

    ค่าวัสดุ 345,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร 1,163,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,163,400
งบด าเนินงาน 1,485,000



หน้า : 1/1

2,819,000

2,819,000

2,819,000

40,000

40,000

40,000

3,065,000

900,000
1,920,000

245,000
3,800,000
3,800,000
6,865,000 11

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน

งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งานก่อสร้าง

งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

รวม

รวม 6,865,000

งบ

    ค่าสาธารณูปโภค 245,000
งบลงทุน 3,800,000
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,800,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบด าเนินงาน 3,065,000

    ค่าใช้สอย 900,000
    ค่าวัสดุ 1,920,000

งบ
งาน

    ค่าใช้สอย 120,000 160,000

รวม 120,000 160,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,819,000

รวม 2,819,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบด าเนินงาน 120,000 160,000

งบ
งาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 2,819,000

งาน รวม







ปี 2563 ปี 2564

338,691.00 10,000.00 0.00 %

8,558.85 1,000.00 0.00 %

758,626.76 5,000,000.00 -84.00 %

2,505,021.00 2,700,000.00 29.63 %

995,830.00 1,000,000.00 0.00 %

4,606,727.61 8,711,000.00

9,418.70 10,000.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

17,366,023.00 22,000,000.00 -81.82 %

12,000.00 12,000.00 0.00 %

1,245.00 3,000.00 0.00 %

13,240.00 20,000.00 0.00 %     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 17,510.00 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 12,000.00 12,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 3,140.00 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 0.00 11,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 17,740,135.70 4,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 10,408.10 10,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 940,610.00 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 16,273,356.39 5,311,000.00

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 800,000.00

     ภาษีป้าย 2,700,101.00 3,500,000.00

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 12,133,142.04 10,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 499,503.35 1,000.00

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร

 
รายรับจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง
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243,290.00 230,000.00 0.00 %

4,005.50 5,000.00 0.00 %

3,110.00 2,500.00 0.00 %

46,379.22 80,000.00 0.00 %

62,010.00 100,000.00 -50.00 %

24,266.00 50,000.00 0.00 %

183,930.00 20,000.00 1,000.00 %

164,350.00 160,000.00 0.00 %

105,900.00 100,000.00 0.00 %

11,450.00 30,000.00 0.00 %

6,000.00 5,000.00 0.00 %

1,212.00 1,000.00 0.00 %

5,100.00 10,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

18,197,178.42 22,839,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว์ 148,083.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 20,105,853.72 15,989,500.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 731,415.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 1,060.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 8,445.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 11,900.00 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 144,950.00 160,000.00

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว
 หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

86,200.00 100,000.00

     ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 75,146.00 50,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 633,723.00 220,000.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 58,182.92 80,000.00

     ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 168,300.00 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 12,295.00 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย์ 2,480.00 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน 236,480.00 230,000.00
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137,480.00 300,000.00 0.00 %

7,549,680.00 8,100,000.00 0.00 %

1,949,220.12 1,500,000.00 -66.67 %

9,636,380.12 9,900,000.00

6,684,392.37 7,500,000.00 -7.60 %

6,684,392.37 7,500,000.00

0.00 2,000.00 0.00 %

146,000.00 100,000.00 0.00 %

0 1,000.00 0.00 %

1,580.00 2,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

245,910.10 300,000.00 0.00 %

389,990.10 406,000.00

465,310.00 50,000.00 0.00 %

465,310.00 50,000.00รวมหมวดรายได้จากทุน 96,728.00 50,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 96,728.00 50,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 699,810.00 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 805,635.00 406,000.00

     ค่าขายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 1,825.00 2,000.00

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 1,000.00

     ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 104,000.00 100,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 1,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 0.00 2,000.00

     เงินสนบัสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 6,852,503.96 6,930,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิย์ 6,852,503.96 6,930,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 10,381,379.60 8,900,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิย์

     ค่าเช่าหรือบริการ 8,241,040.00 8,100,000.00

     ดอกเบ้ีย 1,811,704.60 500,000.00

     ค่าเช่าท่ีดิน 328,635.00 300,000.00
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761,260.20 700,000.00 0.00 %

24,897,075.53 26,800,000.00 -10.45 %

5,331,299.34 4,500,000.00 28.89 %

219,687.08 200,000.00 0.00 %

9,742,191.26 10,000,000.00 10.00 %

88,010.18 100,000.00 0.00 %

86,726.04 100,000.00 -40.00 %

3,278,195.06 3,500,000.00 0.00 %

44,404,444.69 45,900,000.00

152,289,605.00 163,023,300.00 0.60 %

152,289,605.00 163,023,300.00

236,743,279.31 258,329,800.00รวมทุกหมวด 259,509,261.07 246,941,000.00

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 154,365,417.00 163,994,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 154,365,417.00 163,994,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 50,628,387.40 45,360,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 100,040.77 60,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 3,824,848.00 3,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 11,323,585.29 11,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 87,236.84 100,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 5,212,610.15 5,800,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 146,718.27 200,000.00

     ภาษีรถยนต์ 794,058.45 700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 29,139,289.63 24,000,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 246,941,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,311,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,989,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  14:27:10 หน้า : 1/6
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงปงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัด
เก็บได้

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  14:27:10 หน้า : 2/6

19



ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 8,900,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 8,100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 6,930,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 6,930,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากงบประมาณปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 406,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 45,360,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 24,000,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,800,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 163,994,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 163,994,500 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการอุดหนุน   ดังนี้  
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน  จํานวน  14,512,900  บาท
2.เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จํานวน 1,000,000 บาท
3.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน 14,919,600 บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ ทุพพลภาพ  จํานวน  2,834,400  บาท
5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส์  จํานวน 18,000  บาท
6.เงินอุดหนุนด้านสําหรับการดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริฯ   จํานวน  440,000 บาท 
7.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จํานวน 12,100  บาท
8.เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ  จํานวน 60,300  บาท
9.เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จํานวน 130,197,200 บาท
1)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
จํานวน 9,190,200 บาท
2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
จํานวน 20,498,600 บาท
3)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น  จํานวน  8,060,200 บาท
4)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น(ค่าปจจัยสําหรับนักเรียนยากจน)จํานวน 374,000 บาท
5)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จํานวน  10,778,000 บาท
6)เงินอุดหนุนสําหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ
    (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา)จํานวน 70,203,400 บาท
7)เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส  จํานวน 189,000 บาท
8)เงินอุดหนุนสําหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 9,945,100 บาท
9)เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/
รายหัว/ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ)  จํานวน 942,700 บาท
10)เงินอุดหนุนสําหรับสนับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
(ค่าวัสดุและค่าพัฒนาบุคลากร) จํานวน 16,000 บาท
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง



ปี 2563 ปี 2564

428,593.69 953,900.00 161.68 %
454,419.94 410,100.00 -2.68 %
812,136.00 1,077,500.00 -44.87 %
38,864.00 40,000.00 0 %

0.00 327,000.00 -100 %
1,000,000.00 0.00 0 %

13,339,000.00 14,637,600.00 1.93 %
2,758,400.00 3,196,800.00 -11.34 %

18,000.00 30,000.00 -40 %
69,950.00 2,000,000.00 -50 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 100,000.00 -50 %
0.00 30,000.00 -100 %

175,004.92 175,600.00 -19.65 %
109,392.00 0.00 100 %

0.00 400,000.00 -25 %
0.00 0.00 0 %

2,007,200.00 2,859,200.00 -100 %
375,792.80 480,000.00 -100 %

1,085,922.00 718,000.00 -100 %

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง    จงัหวดัอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง
คำ่ช ำระหน้ีเงินกู้ 2,394,049.89 2,496,200

คำ่ช ำระดอกเบ้ีย 521,287.57 399,100

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 918,483.00 594,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 37,541.00 40,000

เงินสมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชน 0.00 0

เงินสนบัสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรสถำนธนำนุบำล 0.00 0

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุ 12,671,000.00 14,919,600

เบ้ียยงัชีพควำมพิกำร 2,740,000.00 2,834,400

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 18,000.00 18,000

เงินส ำรองจ่ำย 66,972.81 1,000,000

รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.) 0.00 2,488,400

เงินช่วยคำ่ครองชีพผูรั้บบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 0.00 480,000

เงินบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ 0.00 316,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดักำรจรำจร 0.00 50,000

คำ่ใชจ่้ำยเร่ิมกิจกำร 0.00 0

คำ่บ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 159,403.73 141,100

เงินสมทบกองทุนสวสัดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 138,400

เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพ(สปสช.) 0.00 300,000

เงินสมทบตำมระบบหลกัประกนัสุขภำพในระดบัทอ้งถ่ิน 728,325.00 0

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 1,968,036.00 0

เงินช่วยคำ่ครองชีพผูรั้บบ ำนำญ (ชคบ.) 394,360.53 0

เงินบ ำเหน็จลูกจำ้งประจ ำ 812,316.00 0
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0.00 25,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

57,300.00 100,000.00 -100 %
22,729,975.35 27,560,700.00

22,729,975.35 27,560,700.00

22,729,975.35 27,560,700.00

22,729,975.35 27,560,700.00

1,429,920.00 1,199,000.00 -20.43 %
351,000.00 351,000.00 -11.11 %
351,000.00 351,000.00 -11.11 %
459,000.00 459,000.00 -25.49 %

2,422,643.23 2,574,000.00 -7.69 %
5,013,563.23 4,934,000.00

5,179,496.13 5,820,000.00 11.68 %
201,238.71 285,600.00 -17.23 %
140,838.71 237,200.00 -7.93 %
815,040.00 823,000.00 15.43 %

0.00 0.00 0 %
1,341,290.00 1,552,000.00 -61.34 %

108,543.34 130,000.00 -72.31 %
7,786,446.89 8,847,800.00

12,800,010.12 13,781,800.00

0.00 120,500.00 -58.51 %
8,125.00 24,000.00 0 %

54,600.00 150,000.00 0 %
250,000.00 306,000.00 13.73 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผูรั้บบ ำนำญ 0.00 0

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยคำ่ท ำศพขำ้รำชกำร/พนกังำน 0.00 50,000

เงินช่วยคำ่ท ำศพลูกจำ้งประจ ำ 0.00 50,000

เงินช่วยคำ่ท ำศพพนกังำนจำ้ง 0.00 50,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0

รวมงบกลาง 23,429,775.53 26,365,200

รวมงบกลาง 23,429,775.53 26,365,200

รวมงบกลาง 23,429,775.53 26,365,200

รวมแผนงานงบกลาง 23,429,775.53 26,365,200

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,429,920.00 954,000

คำ่ตอบแทนประจ ำต  ำแหน่งนำยก/รองนำยก 351,000.00 312,000

คำ่ตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 351,000.00 312,000

คำ่ตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 414,000.00 342,000

คำ่ตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2,971,236.77 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,517,156.77 4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 4,978,314.67 6,500,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 254,986.67 236,400

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 138,586.67 218,400

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 1,016,340.00 950,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจำ้งประจ ำ 7,200.00 0

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,613,400.00 600,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 129,300.00 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,138,128.01 8,540,800

รวมงบบุคลากร 13,655,284.78 12,836,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 50,000

คำ่เบ้ียประชุม 4,062.50 24,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 62,250.00 150,000

คำ่เช่ำบำ้น 135,000.00 348,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
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0.00 0.00 100 %
107,110.00 80,000.00 -100 %
419,835.00 680,500.00

1,898,878.50 2,132,600.00 -1.72 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

661,827.00 450,000.00 -22.22 %

14,600.00 12,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %

156,116.00 150,000.00 0 %
0.00 829,000.00 -100 %

12,500.00 15,000.00 -100 %
0.00 15,000.00 -100 %

1,650.00 40,000.00 150 %
37,988.00 55,000.00 81.82 %

0.00 50,000.00 100 %
139,227.62 400,000.00 37.95 %

2,922,787.12 4,148,600.00

93,611.00 280,000.00 0 %
7,240.00 40,000.00 0 %

39,477.00 76,600.00 -8.62 %
0.00 80,000.00 0 %

3,000.00 50,000.00 0 %
58,187.20 160,000.00 -37.5 %

0.00 5,000.00 0 %
209,930.00 215,000.00 2.33 %
411,445.20 906,600.00

946,121.13 1,034,000.00 16.05 %
50,348.29 150,000.00 -53.33 %
30,904.67 50,000.00 -20 %

105,463.80 120,000.00 0 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 80,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 63,100.00 0

รวมค่าตอบแทน 264,412.50 652,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 479,611.50 2,096,000

จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำดส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 453,600.00 0

จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบติังำนต่ำงๆให้แก่เทศบำลเมืองอ่ำงทอง 711,720.00 0

จำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือรักษำควำมปลอดภยัส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 113,400.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 813,905.00 350,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่จดัซ้ือพวงมำลำ ช่อดอกไม ้ กระเชำ้ดอกไม ้ พำนพุ่มดอกไมส้ด ฯลฯ 6,900.00 12,000

คำ่ชดใชค้ำ่เสียหำยหรือคำ่สินไหมทดแทน 39,000.00 0

คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัรฯ 56,729.20 150,000

คำ่ใชจ่้ำยเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

โครงกำรจดักิจกรรมตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั 0.00 0

โครงกำรจดังำนวนัเทศบำลและวนัจดัตั้งเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

โครงกำรประชำคมเพ่ือจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล 600.00 100,000

โครงกำรพฒันำบุคลำกร 34,925.00 100,000

โครงกำรอบรมเร่ืองกำรป้องกนักำรทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 25,100.00 100,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 479,525.45 551,800

รวมค่าใช้สอย 3,215,016.15 3,459,800

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 110,096.00 280,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,625.00 40,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 2,800.00 70,000

วสัดุก่อสร้ำง 1,406.00 80,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 50,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 88,560.50 100,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 394,530.00 220,000

รวมค่าวสัดุ 609,017.50 845,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 998,218.39 1,200,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 62,047.81 70,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 39,715.62 40,000

คำ่บริกำรไปรษณีย์ 102,675.00 120,000
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159,494.20 540,000.00 -62.96 %
0.00 0.00 100 %

1,292,332.09 1,894,000.00

5,046,399.41 7,629,700.00

28,000.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 60,100.00 -100 %
0.00 39,800.00 -100 %

57,000.00 0.00 0 %
46,900.00 0.00 0 %
51,000.00 51,200.00 -100 %
39,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 299,500.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
9,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 36,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

231,100.00 486,600.00

0.00 0.00 0 %

128,000.00 0.00 0 %
128,000.00 0.00

359,100.00 486,600.00

18,205,509.53 21,898,100.00

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 162,169.20 200,000

คำ่เช่ำพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และคำ่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง 0.00 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,364,826.02 1,730,000

รวมงบด าเนินงาน 5,453,272.17 6,686,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนงั ขนำด 24,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ ขนำด 36,000 บีทีย)ู 47,000.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 40,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแบบติดผนงั (ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 40,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือชั้นเหลก็ส ำหรับเกบ็แฟ้มเอกสำรขนำด 4 ชั้น 0.00 0

ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทยุ
จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขำ่ยพร้อมอุปกรณ์ 184,040.00 0

จดัซ้ือชุดไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม 0.00 0

จดัซ้ือล ำโพงพร้อมอุปกรณ์ส ำหรับเช่ือมต่อระบบเสียงตำมสำยเดิมพร้อมติดตั้ง 319,700.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน 47,400.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ(18 หนำ้/นำที) 7,200.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 6,900.00 0

จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเกบ็เอกสำรระดบัศนูยบ์ริกำร แบบท่ี 3 0.00 0

จดัซ้ืออุปกรณ์อ่ำนบตัรแบบอเนกประสงค(์Smart Card Reader) 22,200.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 634,440.00 0

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงทำสีภำยนอกอำคำรและภำยในอำคำรบำงส่วน ส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 259,000.00 0

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง
คำ่ออกแบบก่อสร้ำงและติดตั้งลิฟทส์ ำหรับผูพิ้กำรหรือทุพลภำพและคนชรำ 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 259,000.00 0

รวมงบลงทุน 893,440.00 0

รวมงานบริหารทัว่ไป 20,001,996.95 19,523,600
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3,530,520.00 4,133,000.00 5.94 %
67,200.00 67,200.00 0 %
85,200.00 85,200.00 0 %

181,740.00 196,400.00 5.86 %
1,796,525.81 1,862,000.00 -56.46 %

181,566.98 187,000.00 -87.54 %
5,842,752.79 6,530,800.00

5,842,752.79 6,530,800.00

116,650.00 140,000.00 -28.57 %
361,280.00 400,000.00 -50 %

0.00 0.00 100 %
45,240.00 100,000.00 -100 %

523,170.00 640,000.00

964,870.97 1,100,000.00 33.76 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

131,720.00 200,000.00 -25 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 100,000.00 -100 %

80,637.77 150,000.00 -33.33 %
1,177,228.74 1,550,000.00

งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 3,282,630.67 4,378,700

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 56,000.00 67,200

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 74,000.00 85,200

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 380,940.00 207,900

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,614,120.00 810,700

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 165,300.00 23,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,572,990.67 5,573,000

รวมงบบุคลากร 5,572,990.67 5,573,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 196,750.00 100,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 449,690.00 200,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 70,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 51,440.00 0

รวมค่าตอบแทน 697,880.00 370,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 73,032.73 1,471,400

โครงกำรขยำยกำรจดัเกบ็คำ่ธรรมเนียมเกบ็ขยะร่วมกบัชุมชน 283,150.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภยัสวนสุขภำพ สวนน ้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 226,800.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดสวนสุขภำพ สวนน ้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 226,800.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลสระวำ่ยน ้ำของสวนน ้ำ(กำร์ด) 240,000.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นกำรจดัเกบ็รำยได้ 30,000.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนพสัดุ 252,000.00 0

โครงกำรตีเส้นลอ็คตลำดสดเทศบำล1 และตลำดเทศบำล2 และจดัระเบียบท่ีจอดรถ 90,000.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 194,194.00 150,000

โครงกำรจดัเกบ็รำยไดเ้คล่ือนท่ี 0.00 20,000

โครงกำรจดัท ำสต๊ิกเกอร์รับช ำระคำ่ธรรมเนียมเกบ็ขยะมูลฝอย 0.00 15,000

โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 0.00 0

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 78,740.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,694,716.73 1,756,400
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230,352.40 350,000.00 0 %
49,435.00 200,000.00 -75 %
73,928.00 200,000.00 -25 %
99,919.00 100,000.00 -70 %

0.00 10,000.00 -50 %
16,903.40 50,000.00 -20 %

331,650.00 600,000.00 -66.67 %
0.00 30,000.00 -83.33 %
0.00 3,000.00 -33.33 %

72,000.00 90,000.00 -77.78 %
0.00 10,000.00 -50 %

290,495.00 300,000.00 0 %
31,254.00 50,000.00 -60 %

1,195,936.80 1,993,000.00

322,999.82 540,000.00 -13.09 %
340,242.62 400,000.00 -25 %

1,826.65 20,000.00 -50 %
181,557.60 182,000.00 -2.2 %
846,626.69 1,142,000.00

3,742,962.23 5,325,000.00

0.00 28,600.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

66,000.00 0.00 0 %
15,000.00 0.00 0 %
6,300.00 0.00 0 %
7,500.00 0.00 0 %

94,800.00 28,600.00

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 197,184.00 350,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 88,745.00 50,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 85,360.00 150,000

วสัดุก่อสร้ำง 10,750.00 30,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 22,800.00 5,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,074.00 40,000

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,278.00 200,000

วสัดุกำรเกษตร 44,800.00 5,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 2,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 71,950.00 20,000

วสัดุกีฬำ 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 194,220.00 300,000

วสัดุอ่ืน 29,435.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 869,596.00 1,177,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 450,601.42 469,300

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 294,373.87 300,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 2,600.22 10,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 181,557.60 178,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 929,133.11 957,300

รวมงบด าเนินงาน 4,191,325.84 4,260,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 0.00 0

ครุภณัฑกี์ฬำ
จดัซ้ือลู่ว่ิงไฟฟ้ำ 121,000.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี1 (จอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว) 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A 3 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 121,000.00 0
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0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

94,800.00 28,600.00

9,680,515.02 11,884,400.00

27,886,024.55 33,782,500.00

2,478,900.00 2,650,000.00 -11.77 %
231,060.00 247,000.00 6.88 %

1,461,724.67 1,510,000.00 -34.7 %
175,872.74 180,000.00 -19.44 %

4,347,557.41 4,587,000.00

4,347,557.41 4,587,000.00

0.00 20,000.00 0 %
0.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
12,500.00 19,500.00 -100 %
12,500.00 89,500.00

330,435.00 450,000.00 73.78 %
0.00 0.00 0 %

19,920.00 60,500.00 -17.36 %
3,500.00 20,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

159,980.00 300,000.00 0 %
513,835.00 870,500.00

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงทำสีร้ัวและอำคำรสวนน ้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบำลเมืองอ่ำงทอง 281,506.63 0

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 281,506.63 0

รวมงบลงทุน 402,506.63 0

รวมงานบริหารงานคลงั 10,166,823.14 9,833,700

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 30,168,820.09 29,357,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 2,350,260.00 2,338,000

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 216,420.00 264,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,474,680.00 986,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 181,020.00 145,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,222,380.00 3,733,000

รวมงบบุคลากร 4,222,380.00 3,733,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 20,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 53,120.00 50,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 30,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 2,400.00 0

รวมค่าตอบแทน 55,520.00 100,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 0.00 782,000

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบติังำนดำ้นป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 274,050.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 6,060.00 50,000

โครงกำรตั้งจุดบริกำรประชำชนเพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 6,500.00 20,000

โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 0.00 20,000

โครงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพชุมชนดำ้นกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุทกภยั 0.00 20,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 202,530.00 300,000

รวมค่าใช้สอย 489,140.00 1,192,000
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8,016.00 10,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %

6,870.00 20,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %

78,684.00 100,000.00 0 %
93,890.00 200,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %
0.00 50,000.00 0 %

12,100.00 15,000.00 0 %
14,000.00 100,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %
213,560.00 545,000.00

125,183.74 200,000.00 0 %
21,181.95 60,000.00 0 %
4,005.00 10,000.00 0 %
8,988.00 10,000.00 0 %

159,358.69 280,000.00

899,253.69 1,785,000.00

21,000.00 0.00 0 %

0.00 30,000.00 -100 %
21,000.00 30,000.00

21,000.00 30,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

100,000.00 100,000.00 -100 %

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 9,041.00 10,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 10,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,960.00 20,000

วสัดุก่อสร้ำง 0.00 10,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 100,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 121,305.10 200,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 10,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 50,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 5,900.00 15,000

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 105,000.00 100,000

วสัดุอ่ืน 0.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 249,206.10 545,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 186,613.38 200,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 38,843.51 60,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 3,613.67 10,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 2,343.64 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 231,414.20 280,000

รวมงบด าเนินงาน 1,025,280.30 2,117,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 0.00 0

ครุภณัฑอ่ื์น
จดัซ้ือหนำ้กำกกนัพิษแบบครอบเตม็หนำ้ 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชน 60,000.00 0

โครงกำรสนบัสนุนศนูยป์ฎิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัอ่ำงทอง

0.00 100,000

โครงกำรสนบัสนุนศนูยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัอ่ำงทอง 0.00 0
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100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

5,367,811.10 6,502,000.00

5,367,811.10 6,502,000.00

2,091,930.00 2,657,000.00 6.09 %
16,800.00 67,200.00 0 %
34,800.00 85,200.00 0 %

752,385.00 817,200.00 -50.66 %
50,101.07 60,000.00 -60 %

2,946,016.07 3,686,600.00

2,946,016.07 3,686,600.00

12,900.00 20,000.00 150 %
0.00 1,000.00 900 %

0.00 0.00 100 %
28,740.00 51,900.00 -100 %
41,640.00 72,900.00

2,124,810.16 2,300,000.00 -20.82 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 100,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 5,307,660.30 5,950,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,307,660.30 5,950,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,889,040.00 2,818,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 67,200

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 18,000.00 85,200

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 787,668.39 403,200

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 76,838.71 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,771,547.10 3,398,400

รวมงบบุคลากร 2,771,547.10 3,398,400

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 50,000

คำ่เช่ำบำ้น 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 50,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 29,740.00 0

รวมค่าตอบแทน 29,740.00 110,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 159,276.74 1,821,100

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภยัประจ ำขมุทรัพยค์วำมรู้อ่ำงทอง 226,800.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมปลอดภยัประจ ำโรงเรียนในสังกดัเทศบำลเมือง
อ่ำงทอง ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็สังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง

217,350.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดประจ ำขมุทรัพยค์วำมรู้อ่ำงทอง 216,130.65 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดประจ ำโรงเรียนในสังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
 ศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็สังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง

226,800.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดสนำมกฬัำจงัหวดัอ่ำงทองและลำนวฒันธรรม
จงัหวดัอ่ำงทอง

89,927.42 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติัหนำ้ท่ีนกักำรประจ ำโรงเรียนในสังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 113,400.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติัหนำ้ท่ีบุคลำกรประจ ำขมุทรัพยค์วำมรู้อ่ำงทอง 222,227.42 0
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0.00 0.00 0 %

64,454.00 100,000.00 0 %
4,750.00 80,000.00 -75 %

52,969.34 300,000.00 -33.33 %
2,246,983.50 2,780,000.00

614,084.20 130,000.00 -23.08 %
59,905.00 50,000.00 0 %
79,615.16 50,000.00 60 %
47,452.00 30,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %
24,916.00 50,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
36,805.00 50,000.00 0 %

0.00 10,000.00 -50 %
189,750.00 200,000.00 0 %
175,000.00 10,000.00 -50 %

1,227,527.36 600,000.00

1,611,258.24 1,590,000.00 -24.53 %
571,113.29 523,000.00 -9.56 %
19,196.82 40,000.00 -10 %

119,925.60 129,000.00 -37.98 %
2,321,493.95 2,282,000.00

5,837,644.81 5,734,900.00

0.00 14,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 24,000.00 -100 %
0.00 28,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเพ่ือปฏิบติังำนให้แก่กองกำรศึกษำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง โรงเรียนใน
สังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง และศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็สังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 339,895.16 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัรฯ 68,360.00 100,000

โครงกำรพฒันำศกัยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 127,375.00 20,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 74,200.00 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,081,742.39 2,141,100

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 560,254.40 100,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 14,750.00 50,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 39,976.00 80,000

วสัดุก่อสร้ำง 17,997.44 30,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 20,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,510.30 50,000

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 5,000

วสัดุกำรเกษตร 8,000.00 50,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 161,175.00 200,000

วสัดุอ่ืน 0.00 5,000

รวมค่าวสัดุ 809,663.14 595,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 1,570,885.38 1,200,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 580,662.09 473,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 22,191.58 36,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,476.40 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,234,215.45 1,789,000

รวมงบด าเนินงาน 5,155,360.98 4,635,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น ขนำด 25 ลิตร 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 18,000 บีทียู 28,000.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 26,000 บีทียู 71,000.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 40,000 บีทียู 51,000.00 0

จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสำรแบบมีลูกลอ้ แบบ 40 ช่องวำ่ง 0.00 0

จดัซ้ือตูเ้หลก็แขวนแฟ้ม แบบ 4 ล้ินชกั มีกญุแจลอ็ก 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊หนำ้โฟเมกำ้ขำว 130,000.00 033



0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 34,000.00 -100 %
0.00 15,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 5,000.00 -100 %
0.00 17,000.00 -100 %
0.00 137,000.00

0.00 137,000.00

8,783,660.88 9,558,500.00

55,402,097.63 65,335,200.00 -6.58 %
4,745,363.43 5,075,900.00 5.22 %
6,877,790.97 7,229,800.00 1.45 %

442,140.00 486,000.00 -50 %
5,329,076.34 5,620,000.00 5.37 %

828,915.91 814,000.00 -14.4 %
73,625,384.28 84,560,900.00

73,625,384.28 84,560,900.00

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
71,075.00 92,400.00 -100 %
71,075.00 102,400.00

ครุภณัฑก์ำรศึกษำ
จดัซ้ือโตะ๊ เกำ้อ้ี ส ำหรับนกัเรียน 55,000.00 0

จดัซ้ือโตะ๊มำ้นัง่ส ำหรับรับประทำนอำหำร 90,000.00 0

ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว
จดัซ้ือเคร่ืองซกัผำ้แบบธรรมดำขนำด 15 กิโลกรัม 18,000.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบขอ้แขง็ 9,500.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบนัง่ขบั 174,500.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,800.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน(จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว) 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ Multifunciton ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunciton ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ 8,800.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet) 6,900.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,300.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 0

จดัซ้ือสแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเกบ็เอกสำรระดบัศนูยบ์ริกำร แบบท่ี 1 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 660,800.00 0

รวมงบลงทุน 660,800.00 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา 8,587,708.08 8,033,500

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 53,644,497.84 61,036,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 4,576,769.04 5,341,000

เงินวิทยฐำนะ 6,619,030.33 7,334,900

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 440,040.00 243,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 5,526,360.00 5,921,600

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 903,760.00 696,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 71,710,457.21 80,573,700

รวมงบบุคลากร 71,710,457.21 80,573,700

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 74,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 50,000.00 0

รวมค่าตอบแทน 50,000.00 74,000
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

146,580.00 700,500.00 47.04 %

150,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

12,000.00 0.00 0 %

296,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 0 %
200,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

30,870.00 200,000.00 0 %
0.00 50,000.00 100 %

50,000.00 0.00 0 %

2,496,000.00 2,358,000.00 -8.4 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 50,000.00 -60 %
0.00 50,000.00 0 %

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

คำ่จดักำรเรียนกำรสอนของศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ 0.00 671,500

คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำตั้งแต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 0.00 10,778,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ (ศพด.) 0.00 271,200

คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัรฯ 53,900.00 1,030,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรประชุมพฒันำบุคลำกรระดบักลุ่มจงัหวดักำรศึกษำทอ้งถ่ินท่ี 2 (ภำคกลำงตอนบน 2) 0.00 0

คำ่ใชจ่้ำยในกำรปรับปรุงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 0.00 80,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรพฒันำ/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 0.00 400,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน (SBMLD) 0.00 3,000,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรพฒันำขำ้รำชกำรครูของโรงเรียนในสังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 429,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 0.00 200,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรรณรงคก์ำรป้องกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ 0.00 160,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรรณรงคป้์องกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ 12,000.00 0

คำ่ใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถำนศึกษำพอเพียง" สู่ "ศนูยก์ำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" 200,000.00 0

คำ่ใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรจดักระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” สู่ “ศนูยก์ำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

0.00 400,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำสังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 200,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 50,000.00 0

คำ่ใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำดีเด่นระดบัองคก์ร
ปกปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

0.00 200,000

คำ่ใชจ่้ำยในกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัยำเสพติดเดก็และเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 39,550.00 200,000

คำ่ใชจ่้ำยในกิจกรรมของศนูยก์ำรเรียนรู้ดำ้นกำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำสังกดัเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 100,000

คำ่ใชจ่้ำยในกิจกรรมของศนูยก์ำรเรียนรู้ดำ้นกำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

50,000.00 0

คำ่ใชจ่้ำยสนบัสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอนโรงเรียนเทศบำล 1-4 และศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ในสังกดั
เทศบำลเมืองอ่ำงทอง

1,429,600.00 2,160,000

คำ่ใชจ่้ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0.00 67,200

คำ่ปัจจยัพ้ืนฐำนส ำหรับนกัเรียนยำกจน 0.00 374,000

คำ่อำหำรกลำงวนั 0.00 9,234,200

โครงกำรเเขง่ขนัคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน 28,947.00 20,000

โครงกำรมหกรรมวิชำกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 204,780.00 50,000
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22,176,160.00 23,510,600.00 -100 %
0.00 600,000.00 166.67 %

25,558,410.00 27,719,100.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

6,921,321.62 9,569,000.00 -100 %
10,000.00 10,000.00 -100 %

6,931,321.62 9,579,000.00

32,560,806.62 37,400,500.00

147,000.00 0.00 0 %
147,000.00 0.00

147,000.00 0.00

0.00 0.00 0 %
9,618,052.00 11,332,000.00 -0.6 %
9,618,052.00 11,332,000.00

9,618,052.00 11,332,000.00

115,951,242.90 133,293,400.00

124,734,903.78 142,851,900.00

1,574,747.42 2,138,000.00 17.4 %
237,600.00 297,600.00 11.56 %
67,200.00 67,200.00 0 %

273,250.00 517,000.00 10.25 %
1,141,404.50 1,994,000.00 -35.96 %

80,531.61 193,000.00 -53.37 %
3,374,733.53 5,206,800.00

3,374,733.53 5,206,800.00

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 24,161,425.00 0

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 1,600,000

รวมค่าใช้สอย 26,230,202.00 31,625,100

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 0.00 10,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 9,190,200

คำ่อำหำรเสริม (นม) 6,346,005.52 0

วสัดุกำรศึกษำ 10,000.00 0

รวมค่าวสัดุ 6,356,005.52 9,200,200

รวมงบด าเนินงาน 32,636,207.52 40,899,300

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงทำสีอำคำรเรียน5 โรงเรียนเทศบำล 3 วดัชยัมงคล 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำติดตั้งหมอ้งแปลงขนำด 160 เควีเอ 510,127.26 0

โครงกำรอำหำรกลำงวนั 8,526,180.40 11,264,400

รวมเงินอุดหนุน 9,036,307.66 11,264,400

รวมงบเงินอุดหนุน 9,036,307.66 11,264,400

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 113,382,972.39 132,737,400

รวมแผนงานการศึกษา 121,970,680.47 140,770,900

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 1,690,614.84 2,510,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 338,445.17 332,000

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 67,200.00 67,200

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 242,400.00 570,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,055,940.00 1,277,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 74,560.00 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,469,160.01 4,846,200

รวมงบบุคลากร 3,469,160.01 4,846,200
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43,200.00 70,000.00 0 %
0.00 90,000.00 -44.44 %

72,000.00 72,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
4,800.00 10,000.00 -100 %

120,000.00 242,000.00

6,713,643.81 6,730,000.00 -28.97 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

28,560.00 90,000.00 -11.11 %
0.00 0.00 100 %

79,740.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

62,131.00 0.00 0 %

0.00 72,400.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

381,240.70 791,000.00 -94.94 %
7,265,315.51 7,723,400.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 41,400.00 70,000

คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 50,000

คำ่เช่ำบำ้น 54,500.00 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 4,800.00 0

รวมค่าตอบแทน 100,700.00 202,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 135,104.00 4,780,600

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเกบ็กวำดรักษำควำมสะอำดถนน ทำงเทำ้ ตลำดสดฯ ในเขตเทศบำล
เมืองอ่ำงทอง

4,646,250.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกเกบ็ขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 1,697,646.77 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกดูแลรักษำควำมสะอำดศนูยบ์ริกำรสำธำรณสุขฯ ศนูยแ์พทยชุ์มชน 
ศนูยบ์ริกำรสำธำรณสุข แห่งท่ี 2

340,200.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดำ้นกำรจดักำรทัว่ไป 144,000.00 0

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกรักษำควำมปลอดภยัศนูยบ์ริกำรสำธำรณสุขฯ ศนูยแ์พทยชุ์มชน 
ศนูยบ์ริกำรสำธำรณสุข แห่งท่ี2 226,800.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัรฯ 35,720.00 80,000

โครงกำรควบคุมดูแลสุนขัและแมวไม่มีเจำ้ของ 0.00 40,000

โครงกำรควบคุมดูแลสุนขัและแมวไม่มีเจำ้ของ 79,960.00 0

โครงกำรจดักิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มในวนัส่ิงแวดลอ้มไทย 20,000.00 0

โครงกำรจดักิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก 20,000.00 20,000

โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับำ้ ตำมโครงกำรสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยั  จำกโรคพิษ
สุนขับำ้ฯ

60,000.00 0

โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับำ้ ตำมโครงกำรสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพิษ
สุนขับำ้ฯ

0.00 72,400

โครงกำรเฝ้ำระวงัสำรปนเป้ือนในอำหำรสด 0.00 20,000

โครงกำรรณรงคค์ดัแยกขยะในชุมชน 50,000.00 0

โครงกำรอบรมผูป้ระกอบกิจกำรและผูส้ัมผสัอำหำร 0.00 20,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 388,694.80 40,000

รวมค่าใช้สอย 7,844,375.57 5,073,000
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24,248.00 40,000.00 0 %
2,712.00 10,000.00 0 %

96,950.00 290,000.00 -65.52 %
62,478.37 0.00 100 %
53,792.50 100,000.00 100 %

741,022.30 1,000,000.00 -20 %
84,000.00 80,000.00 -62.5 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

42,400.00 60,000.00 0 %
1,107,603.17 1,580,000.00

365,992.99 400,000.00 0 %
20,496.85 30,000.00 0 %
11,428.67 15,000.00 0 %
1,893.90 10,000.00 0 %

399,812.41 455,000.00

8,892,731.09 10,000,400.00

16,000.00 0.00 0 %
41,800.00 0.00 0 %
23,600.00 0.00 0 %

0.00 118,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
17,000.00 34,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %
0.00 15,000.00 -100 %

9,000.00 0.00 0 %
2,500.00 5,000.00 -100 %

109,900.00 172,000.00

109,900.00 172,000.00

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 28,696.00 40,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,338.00 10,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 119,020.00 100,000

วสัดุก่อสร้ำง 0.00 20,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 81,110.00 200,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 958,348.40 800,000

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 31,200.00 30,000

วสัดุกำรเกษตร 0.00 10,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 10,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 23,850.00 30,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 39,700.00 60,000

รวมค่าวสัดุ 1,288,262.40 1,310,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 355,531.80 400,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 19,607.02 30,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 13,582.58 15,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 388,721.40 455,000

รวมงบด าเนินงาน 9,622,059.37 7,040,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 32,000 บีทียู 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำนเหลก็ 0.00 0

ครุภณัฑก์ำรเกษตร
จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส ำหรับงำนส ำนกังำน 15,800.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับส ำนกังำน 31,600.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้มติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 4,600.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,000.00 0

รวมงบลงทุน 52,000.00 0
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360,000.00 440,000.00 0 %
360,000.00 440,000.00

360,000.00 440,000.00

12,737,364.62 15,819,200.00

0.00 3,000.00 233.33 %
0.00 3,000.00

0.00 7,000.00 42.86 %
0.00 1,000.00 0 %
0.00 1,000.00 400 %
0.00 1,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %
0.00 1,000.00 0 %
0.00 21,000.00

0.00 24,000.00

0.00 24,000.00

12,737,364.62 15,843,200.00

2,398,140.00 906,000.00 6.51 %
4,500.00 0.00 0 %

197,940.00 0.00 0 %
534,120.00 452,000.00 -56.11 %
45,300.00 26,000.00 -100 %

3,180,000.00 1,384,000.00

3,180,000.00 1,384,000.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคก์รประชำชน

โครงกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข 420,000.00 440,000

รวมเงินอุดหนุน 420,000.00 440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 420,000.00 440,000

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 13,563,219.38 12,326,200

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,000

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 0.00 10,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 1,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 5,000

วสัดุก่อสร้ำง 0.00 1,000

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 10,000

วสัดุกำรเกษตร 0.00 1,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 28,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 38,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 38,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 13,563,219.38 12,364,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 2,548,714.00 965,000

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 0.00 0

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 186,960.00 0

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 339,360.00 198,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 32,316.66 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,107,350.66 1,163,400

รวมงบบุคลากร 3,107,350.66 1,163,400
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75,600.00 70,000.00 0 %
10,000.00 70,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %
12,100.00 20,000.00 -100 %
97,700.00 160,000.00

365,521.50 439,000.00 13.9 %

0.00 0.00 0 %

0.00 45,000.00 122.22 %

34,960.00 80,000.00 0 %
22,390.00 110,000.00 81.82 %
16,480.00 30,000.00 -100 %

0.00 30,000.00 -100 %
0.00 100,000.00 -100 %
0.00 90,000.00 -100 %

14,450.00 50,000.00 0 %
453,801.50 974,000.00

35,151.00 50,000.00 0 %
0.00 20,000.00 0 %

61,500.00 10,000.00 100 %
1,530.00 100,000.00 50 %

0.00 5,000.00 -100 %
0.00 4,000.00 -100 %
0.00 5,000.00 0 %

43,560.00 50,000.00 100 %
141,741.00 244,000.00

1,018.68 10,000.00 0 %
2,816.88 10,000.00 0 %

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 29,700.00 70,000

คำ่เช่ำบำ้น 17,000.00 70,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 20,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 14,600.00 0

รวมค่าตอบแทน 61,300.00 160,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 146,657.50 500,000

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบติังำนดูแลรักษำควำมสะอำดและพ้ืนท่ีโดยรอบอำคำรบำ้น
รัตตญัญู

113,400.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร 0.00 100,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 56,487.20 80,000

โครงกำรจดักิจกรรมวนัพฒันำ 56,660.00 200,000

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 18,240.00 0

โครงกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตผูด้อ้ยโอกำสและครอบครัว 17,680.00 0

โครงกำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตผูสู้งอำยุ 117,090.00 0

โครงกำรอบรมสัมมนำ และศึกษำดูงำนผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรบริหำรจดักำรชุมชน 827,620.00 0

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 19,150.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,372,984.70 930,000

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 28,863.00 50,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,500.00 20,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 20,000

วสัดุก่อสร้ำง 0.00 150,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 0

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 39,940.00 100,000

รวมค่าวสัดุ 74,303.00 345,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 3,216.74 10,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 2,629.63 10,000
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12,968.40 20,000.00 0 %
8,988.00 10,000.00 0 %

25,791.96 50,000.00

719,034.46 1,428,000.00

40,350.00 20,000.00 -100 %
47,000.00 0.00 0 %

23,000.00 46,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

6,300.00 12,600.00 -100 %
2,500.00 5,000.00 -100 %

119,150.00 83,600.00

119,150.00 83,600.00

4,018,184.46 2,895,600.00

4,018,184.46 2,895,600.00

733,470.00 4,100,000.00 -7.05 %
16,800.00 67,200.00 100 %
34,800.00 145,200.00 4.96 %

0.00 780,000.00 0 %
0.00 3,270,000.00 -45.99 %
0.00 270,000.00 -35.19 %

785,070.00 8,632,400.00

785,070.00 8,632,400.00

0.00 10,000.00 100 %
0.00 120,000.00 -16.67 %

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 17,041.89 20,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,988.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,876.26 50,000

รวมงบด าเนินงาน 1,540,463.96 1,485,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 21,800.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18หนำ้/นำที) 2,400.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer)ส ำหรับกระดำษขนำด A3 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA 2,300.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,500.00 0

รวมงบลงทุน 26,500.00 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 4,674,314.62 2,648,400

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,674,314.62 2,648,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 295,720.00 3,811,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 134,400

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 18,000.00 152,400

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 0.00 780,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 1,766,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 0.00 175,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 313,720.00 6,818,800

รวมงบบุคลากร 313,720.00 6,818,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 20,000

คำ่เช่ำบำ้น 0.00 100,000
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0.00 0.00 100 %
4,400.00 75,000.00 -100 %
4,400.00 205,000.00

18,369.50 40,000.00 0 %

0.00 20,000.00 400 %
12,000.00 40,000.00 0 %
30,369.50 100,000.00

47,391.00 80,000.00 0 %
3,900.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %
163,900.00 200,000.00 0 %
215,191.00 300,000.00

249,960.50 605,000.00

0.00 50,000.00 -100 %
0.00 36,000.00 -100 %
0.00 108,000.00 -100 %
0.00 8,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %
0.00 15,000.00 -100 %
0.00 237,000.00

0.00 237,000.00

1,035,030.50 9,474,400.00

2,680,653.10 0.00 0 %
42,000.00 0.00 0 %

684,840.00 0.00 0 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรขำ้รำชกำร/พนกังำน/ลูกจำ้งประจ ำ 0.00 75,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 2,400.00 0

รวมค่าตอบแทน 2,400.00 195,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 11,904.00 40,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 11,060.00 100,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 9,100.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 32,064.00 180,000

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 0.00 80,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 10,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 10,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 141,860.00 200,000

รวมค่าวสัดุ 141,860.00 300,000

รวมงบด าเนินงาน 176,324.00 675,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน 0.00 0

จดัซ้ือชั้นเกบ็แฟ้มเอกสำร 40 ช่อง 0.00 0

จดัซ้ือตูเ้อกสำรเหลก็บำนเล่ือน 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 490,044.00 7,493,800

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 2,338,800.00 0

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 42,000.00 0

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 649,380.00 0
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3,140,425.33 0.00 0 %
292,774.33 0.00 0 %

6,840,692.76 0.00

6,840,692.76 0.00

79,200.00 0.00 0 %

41,900.00 0.00 0 %
121,100.00 0.00

20,950.00 200,000.00 -100 %

81,268.80 10,000.00 -100 %
756,505.93 600,000.00 -100 %
858,724.73 810,000.00

0.00 20,000.00 -100 %
583,670.00 800,000.00 -100 %

3,960.00 5,000.00 -100 %
184,403.80 200,000.00 -100 %

7,490.00 50,000.00 -100 %
261,351.10 400,000.00 -100 %

0.00 100,000.00 -100 %
0.00 100,000.00 -100 %
0.00 5,000.00 -100 %

1,040,874.90 1,680,000.00

70,673.60 150,000.00 -100 %
52,831.44 60,000.00 -100 %
11,808.58 15,000.00 -100 %
6,291.60 20,000.00 -100 %

141,605.22 245,000.00

2,162,304.85 2,735,000.00

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 3,103,412.89 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 310,550.31 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,444,143.20 0

รวมงบบุคลากร 6,444,143.20 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่เช่ำบำ้น 79,200.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 60,500.00 0

รวมค่าตอบแทน 139,700.00 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 194,650.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 37,840.00 0

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 311,822.20 0

รวมค่าใช้สอย 544,312.20 0

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 97,404.00 0

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 619,385.00 0

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 0

วสัดุก่อสร้ำง 196,259.40 0

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 119,751.00 0

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 293,660.00 0

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 0

วสัดุสนำม 0.00 0

วสัดุอ่ืน 0.00 0

รวมค่าวสัดุ 1,326,459.40 0

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 71,484.83 0

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 27,739.76 0

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 11,530.32 0

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 6,336.81 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 117,091.72 0

รวมงบด าเนินงาน 2,127,563.32 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00

0.00 410,000.00 -100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

0.00 300,000.00 -100 %
0.00 500,000.00 -100 %

476,000.00 0.00 0 %
476,000.00 1,210,000.00

476,000.00 1,210,000.00

0.00 445,000.00 -100 %
0.00 445,000.00

0.00 445,000.00

9,478,997.61 4,390,000.00

1,940,715.00 2,200,000.00 23.64 %

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนงั (ระบบ inverter) ขนำด 18,000 บีทียู 28,900.00 0

ครุภณัฑก่์อสร้ำง
จดัซ้ือเคร่ืองตดัคอนกรีต ขนำด 20 น้ิว เคร่ืองยนตเ์บนซิน 13 แรงมำ้ พร้อมอุปกรณ์ 45,000.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองอดัอำกำศ(ป๊ัมลม) ขนำดอตัรำกำรผลิตลมไม่นอ้ยกวำ่ 200 ลิตร/นำที 17,000.00 0

จดัซ้ือตูเ้ช่ือมไฟฟ้ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ 200 แอมป์  แรงดนัไฟฟ้ำ AC 220 V ลวดเช่ือม 1.6-4.0 มม. 21,000.00 0

จดัซ้ือรถเขน็ปูนลอ้คูย่ำงตนั  ขนำดบรรจุ 55 ลิตร 4,400.00 0

จดัซ้ือรถเขน็ปูนลอ้เด่ียวยำงตนั ขนำดบรรจุ 55 ลิตร 2,600.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,900.00 0

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เงินชดเชยคำ่งำนก่อสร้ำงกรณีท่ีมีกำรท ำสัญญำแบบปรับรำคำได ้(คำ่ K) 0.00 0

จดัท ำตีเส้นจรำจรและทำงมำ้ลำย ถนนสำยต่ำงๆภำยในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 282,808.28 0

ติดตั้งระบบเตือนอุบติัเหตุทำงแยกท่ีเป็นจุดเส่ียงในเขตชุมชน 22 ชุมชน 822,978.20 0

คำ่ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
ติดตั้งป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจร (ป้ำยเตือนระวงั) ในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรำจรซอยหลงัศนูยนิ์สสัน 0.00 0

ปรับปรุงซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำไฮแมส 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 1,105,786.48 0

รวมงบลงทุน 1,224,686.48 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ขยำยเขตไฟฟ้ำในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 9,796,393.00 0

งานสวนสาธารณะ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 2,012,850.00 2,720,000
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0.00 30,000.00 0 %
117,670.60 500,000.00 -10 %

2,058,385.60 2,730,000.00

3,900.00 200,000.00 0 %
0.00 100,000.00 0 %

39,840.00 100,000.00 0 %
195,259.90 340,000.00 17.65 %
157,510.00 300,000.00 0 %

0.00 60,000.00 0 %
0.00 50,000.00 0 %
0.00 0.00 100 %

396,509.90 1,150,000.00

2,454,895.50 3,880,000.00

0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %
0.00 95,000.00 -100 %

0.00 7,000.00 -100 %
0.00 10,000.00 -100 %
0.00 112,000.00

0.00 112,000.00

2,454,895.50 3,992,000.00

2,037,527.65 2,735,000.00 1.76 %
0.00 0.00 0 %

478,428.03 750,000.00 -46.67 %
2,515,955.68 3,485,000.00

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 0.00 30,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 140,621.10 450,000

รวมค่าใช้สอย 2,153,471.10 3,200,000

ค่าวสัดุ
วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 200,000

วสัดุก่อสร้ำง 95,835.00 100,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 32,528.00 100,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 203,279.90 400,000

วสัดุกำรเกษตร 473,720.00 300,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 60,000

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 0.00 50,000

วสัดุอ่ืน 48,000.00 10,000

รวมค่าวสัดุ 853,362.90 1,220,000

รวมงบด าเนินงาน 3,006,834.00 4,420,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว

จดัซ้ือเคร่ืองตดัแต่งพุ่มไม ้ขนำด 22 น้ิว 9,500.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองตดัแต่งพุ่มไม ้ขนำด 29.5 น้ิว 17,500.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แบบขอ้แขง็ 95,000.00 0

ครุภณัฑส์ ำรวจ
จดัซ้ือเทปวดัตลบัเมตรสำยโลหะ ยำว 30 เมตร 0.00 0

จดัซ้ือเทปวดัสำยเทปใยแกว้ ยำว 100 เมตร 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 122,000.00 0

รวมงบลงทุน 122,000.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 3,128,834.00 4,420,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 857,593.50 2,783,000

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกขบัรถแบค็โฮท่ีศนูยก์  ำจดัมูลฝอยรวมเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 360,000.00 0

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 651,739.38 400,000

รวมค่าใช้สอย 1,869,332.88 3,183,000
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213,546.32 240,000.00 0 %
7,490.00 40,000.00 0 %

1,101,193.40 2,000,000.00 -25 %
1,322,229.72 2,280,000.00

42,731.50 10,000.00 700 %
1,284.00 5,000.00 0 %
6,278.76 10,000.00 0 %

50,294.26 25,000.00

3,888,479.66 5,790,000.00

259,707.85 0.00 0 %
259,707.85 0.00

259,707.85 0.00

4,148,187.51 5,790,000.00

534,550.00 0.00 0 %
198,230.00 0.00 0 %
789,935.04 0.00 0 %
93,091.38 0.00 0 %

1,615,806.42 0.00

1,615,806.42 0.00

0.00 32,000.00 0 %
0.00 32,000.00

119,110.00 450,000.00 258.04 %
0.00 0.00 0 %

ค่าวสัดุ
วสัดุก่อสร้ำง 402,320.00 240,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 52,580.00 40,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,890,907.40 1,500,000

รวมค่าวสัดุ 2,345,807.40 1,780,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 117,651.79 80,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 216.14 5,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 1,046.46 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 118,914.39 95,000

รวมงบด าเนินงาน 4,334,054.67 5,058,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทยุ

จดัซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้ำ ขนำด 315 KVA 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 4,334,054.67 5,058,000

งานบ าบัดน า้เสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 551,940.00 0

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 205,380.00 0

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 945,360.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 116,000.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,818,680.00 0

รวมงบบุคลากร 1,818,680.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
คำ่ตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร 39,000.00 32,000

รวมค่าตอบแทน 39,000.00 32,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 5,566.00 1,611,200

โครงกำรจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกรักษำควำมสะอำดส ำนกังำนโรงปรับปรุงคุณภำพน ้ำฯ 113,400.00 0
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0.00 10,000.00 0 %
0.00 10,000.00 0 %

83,355.30 160,000.00 0 %
202,465.30 630,000.00

18,395.00 24,000.00 0 %
12,275.04 15,000.00 0 %
3,180.00 15,000.00 0 %

90,624.72 160,000.00 0 %
23,400.00 24,000.00 0 %

0.00 24,000.00 0 %
0.00 5,000.00 0 %

23,740.00 24,000.00 0 %
171,614.76 291,000.00

260,046.83 500,000.00 0 %
17,710.76 40,000.00 0 %
1,903.53 5,000.00 0 %
8,859.60 10,000.00 0 %

288,520.72 555,000.00

662,600.78 1,508,000.00

10,000.00 0.00 0 %
5,800.00 0.00 0 %

0.00 17,000.00 -100 %
0.00 10,000.00 -100 %
0.00 2,500.00 -100 %

15,800.00 29,500.00

15,800.00 29,500.00

2,294,207.20 1,537,500.00

19,411,318.32 25,183,900.00

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัรฯ 9,170.00 10,000

โครงกำรคลองสวยน ้ำใส 0.00 10,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 94,394.50 160,000

รวมค่าใช้สอย 222,530.50 1,791,200

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 38,467.00 24,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 21,614.00 15,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 15,000.00 15,000

วสัดุก่อสร้ำง 79,773.85 160,000

วสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 24,000.00 24,000

วสัดุกำรเกษตร 27,950.00 24,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 52,230.00 24,000

รวมค่าวสัดุ 259,034.85 291,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 297,397.55 500,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 28,293.04 40,000

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 2,144.28 5,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,859.60 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 336,694.47 555,000

รวมงบด าเนินงาน 857,259.82 2,669,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภณัฑส์ ำนกังำน

จดัซ้ือเกำ้อ้ี 0.00 0

จดัซ้ือเกำ้อ้ีแบบลอ้เล่ือนแบบพนกัสูง 0.00 0

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน(จอขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว) 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0.00 0

จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800AV 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานบ าบัดน า้เสีย 2,675,939.82 2,669,200

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 20,425,265.49 19,641,000
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0.00 2,396,000.00 5.68 %
0.00 60,000.00 0 %
0.00 214,000.00 6.07 %
0.00 108,000.00 -100 %
0.00 12,000.00 -100 %
0.00 2,790,000.00

0.00 2,790,000.00

0.00 760,000.00 -100 %
0.00 760,000.00

0.00 760,000.00

0.00 3,550,000.00

0.00 3,550,000.00

394,846.00 50,000.00 0 %
0.00 50,000.00 -80 %

119,689.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %
0.00 10,000.00 0 %
0.00 0.00 0 %

514,535.00 110,000.00

514,535.00 110,000.00

514,535.00 110,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนขำ้รำชกำร หรือพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน 0.00 2,532,000

เงินประจ ำต  ำแหน่ง 0.00 60,000

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 0.00 227,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนกังำนจำ้ง 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,819,000

รวมงบบุคลากร 0.00 2,819,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

จดัท ำป้ำยช่ือชุมชน 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 0.00 2,819,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 0.00 2,819,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

งานกฬีาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรแขง่ขนักีฬำนกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 372,491.00 50,000

โครงกำรงำนชุมนุมลูกเสือทอ้งถ่ินแห่งชำติ 0.00 10,000

โครงกำรจดังำนวนัเดก็แห่งชำติ 119,805.00 0

โครงกำรจดังำนวนัเดก็แห่งชำติ 0.00 50,000

โครงกำรร่วมกิจกรรมวนัลูกเสือ 0.00 10,000

โครงกำรลูกเสือทอ้งถ่ินไทย 15,548.00 0

รวมค่าใช้สอย 507,844.00 120,000

รวมงบด าเนินงาน 507,844.00 120,000

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 507,844.00 120,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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0.00 0.00 100 %
12,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
16,000.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 0 %
0.00 0.00 100 %

28,500.00 50,000.00

28,500.00 50,000.00

28,500.00 50,000.00

543,035.00 160,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %

โครงกำรจดังำนประเพณีเน่ืองในวนัข้ึน ปีใหม่ 0.00 20,000

โครงกำรจดังำนประเพณีเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่ 0.00 0

โครงกำรจดังำนประเพณีวนัสงกรำนต์ 81,900.00 0

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 0.00 0

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 0.00 10,000

โครงกำรประเพณีวนัลอยกระทง 54,400.00 0

โครงกำรประเพณีวนัสงกรำนต์ 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 136,300.00 40,000

รวมงบด าเนินงาน 136,300.00 40,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 136,300.00 40,000

รวมแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 644,144.00 160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงบริกำร 0.00 200,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
คำ่ใชจ่้ำยเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจกัรและนอกอำณำจกัร 0.00 100,000

คำ่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 900,000

ค่าวสัดุ
วสัดุส ำนกังำน 0.00 10,000

วสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 750,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 0.00 5,000

วสัดุก่อสร้ำง 0.00 300,000

วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 150,000

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 500,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 100,000

วสัดุสนำม 0.00 100,000

วสัดุอ่ืน 0.00 5,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 1,920,000

ค่าสาธารณูปโภค
คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 150,000

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 0.00 60,000
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0.00 0.00 100 %
0.00 0.00 100 %
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

223468016.12 258,329,800.00

คำ่บริกำรโทรศพัท์ 0.00 15,000

คำ่บริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0.00 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 245,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 3,065,000

งบลงทุน

ค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
คำ่ต่อเติมหรือดดัแปลงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 1 อำคำรส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 2,900,000

ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนำ้อำคำรส ำนกังำนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง  ต  ำบลตลำดหลวง  อ  ำเภอเมือง
อ่ำงทอง  จงัหวดัอ่ำงทอง

0.00 900,000

รวมค่าทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง 0.00 3,800,000

รวมงบลงทุน 0.00 3,800,000

รวมงานก่อสร้าง 0.00 6,865,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 6,865,000

รวมทุกแผนงาน 220,183,879.88 246,941,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 246,941,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 26,365,200 บาท
งบกลาง รวม 26,365,200 บาท

งบกลาง รวม 26,365,200 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 2,496,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้น ดังนี้
1.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. 
กู้เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย  
ตามสัญญาเลขที่1129/136/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
2555 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่  29 มกราคม 
2564 ปีงบประมาณ 2565 เปนการจ่ายปีที่ 2 ซึ่งต้อง
ชําระหนี้เงินต้นจํานวน 453,604.94 บาท 
2.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. 
กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ รวม 4 รายการตามสัญญาเลขที่ 1291/107/
2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และบันทึกต่อท้ายสัญญา 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2565  เปนการจ่าย
ปีที่ 3 ซึ่งต้องชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,026,997.23 บาท   
3.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. กู้เพื่อซื้อ
ดินและอาคารพาณิชย์สําหรับจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองอ่างทอง 2 ตามสัญญาเลขที่ 1847/36/2561 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2561และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 22 กันยายน 
2563 ปีงบประมาณ 2565 เปนการจ่ายปีที่ 3  ซึ่งต้องชําระหนี้
เงินต้น จํานวน 1,015,541.59 บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  16:01:04 หน้า : 1/91
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 399,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ย  ดังนี้
1.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท.
กู้เพื่อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย
ตามสัญญาเลขที่1129/136/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 
2555 และบันทึกต่อท้ายสัญญาลงวันที่ 29 มกราคม
2564 ปีงบประมาณ2565  เปนการจ่ายปีที่ 2 ซึ่งต้อง
ชําระดอกเบี้ย จํานวน  11,340.13 บาท 
2.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. 
กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์  รวม 4 รายการ  ตามสัญญาเลขที่
1291/107/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556  และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาลงวันที่ 22 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2565 เปนการจ่ายปีที่ 3  ซึ่งต้องชําระ
ดอกเบี้ย จํานวน 134,955.87 บาท    
3.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท.
กู้เพื่อซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์สําหรับจัดตั้งสถาน
ธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ตามสัญญา เลขที่ 1847/36/2561  ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2561  และบันทึกต่อท้ายสัญญาลง
วันที่ 22 กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2565  
เปนการจ่ายปีที่ 3 ซี่งต้องชําระดอกเบี้ย  
จํานวน 252,730.69 บาท 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 594,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพ.ร.บ.
ประกันสังคมพ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอ่างทองเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ข้อ 33 ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 400,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 194,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  16:01:04 หน้า : 2/91
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน
(ฉบับที่ 2)และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน 24 ธันวาคม 2561 ตามที่ระเบียบ
กฎมายกําหนด    ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,919,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,834,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 90  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 90 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  

เงินสํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกรณีที่จําเปน
ตามความเหมาะสม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร เสื้อจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ํา
เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปนต้น 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 141,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งระเทศไทย   
จํานวน 141,037.64  บาท  ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยพ.ศ.2543โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้
ร้อยละ1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจําปีตามข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543  
โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ร้อยละ1/6(0.00167)ของรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
สะสม  เงินอุดหนุนทุกระเภท) จํานวน 84,453,674.31 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว2999 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2555  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่า
บํารุงสมาคม พ.ศ.2555   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาล
ผู้รับบํานาญตามจํานวนผู้รับบํานาญที่มีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือการครองชีพ
ผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2554 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกา
เงินช่วยเหลือการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
พ.ศ. 2521 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสิทธิที่ได้รับ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่อง
จากทํางานมานานตามสิทธิที่ได้รับ ซึ่งจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเปน
รายเดือน ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,488,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,488,335 บาท ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้ประจําปี  ตาม
เทศบัญญัติประจําปีไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1187 ลว 24 พฤษภาคม 2542  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จํานวน 138,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองอ่างทอง  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้า91 ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพิ้นที่ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากจัดสรร
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2557   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทพนักงาน  ในกรณีที่
พนักงานเทศบาลเสียชีวิต   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทพนักงานจ้าง กรณีที่
พนักงานจ้างเสียชีวิต ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาทลูกจ้างประจําในกรณีที่
ลูกจ้างประจําเสียชีวิต  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 19,523,600 บาท

งบบุคลากร รวม 12,836,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของผู้บริหารเทศบาล ให้แก่
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,540,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 236,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
เงินเพิ่มเติมตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับเงินเดือน 
ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือปรับอัตราเงินเดือน 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่พนักงานเทศบาลได้รับตามสิทธิฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ 
ตามสิทธิที่ได้รับ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําประจําปี 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ประจําปี
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามสิทธิและตามระเบียบที่กําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 6,686,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนในวัน
อบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล    

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกเทศบาลที่ได้
รับการแต่งตั้งให้เปนคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ
ประจําสภาและค่าประชุมอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการต่างๆ 
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างฯ 
ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 3,459,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,096,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา 
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ราชการ สวนหย่อม
เนื่องในเทศกาลต่างๆ   ค่าจัดทํารายงานกิจการเทศบาลและ
ปฏิทินประจําปี  ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์  เอกสารเผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาล  วารสาร  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบการ
ก่อสร้าง ต่าง ๆ ฯลฯ   เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก และหรือเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการใน
โครงการต่างๆ  ดังนี้ 
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแล
รักษาความสะอาดสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษา
ความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานการเจ้าหน้าที่
5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านนิติการและงานกิจการสภา
7. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทํางานต่างๆ
ให้แก่สํานักปลัดเทศบาล 
                                           ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า
1.ค่ารับรองจํานวน 100,000 บาท แยกเปน
  1.1 ค่ารับรองผู้มาทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
กิจการเทศบาล ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มานิเทศน์งานหรือดําเนินกิจการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 
ของรายได้จริงประจําปีงบประมาณที่ล่วงมา(ไม่รวม
เงินกู้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินจ่ายขาดสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) จํานวน 50,000 บาท
  1.2 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยการประชุมระหว่าง
เทศบาลกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จํานวน 50,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี 
พระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พานพุ่มดอกไม้สด 
ฯลฯ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้สด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และผู้มีสิทธิเบิกเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล    

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล
และวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเอกสาร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123  ลําดับที่ 4  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
กองการศึกษา
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โครงการอบรมเรื่องการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่้ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 551,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ 
และรวมถึงซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าวัสดุ รวม 845,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ตรายาง ไม้ บรรทัด กาว คลิป เข็มหมุด 
ซอง ธงชาติ แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
กุญแจ ภาพเขียนแผงปิดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส 
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป พันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด 
ฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า 
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทาง
ไฟฟ้า ไฟฉาย สปอรต์ไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
ความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรงไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ช้อน ส้อม 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน 
น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย 
กรวยจราจร กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด 
น้ํามันเบนซิล น้ํามันเตาถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ 
เช่น แผ่นป้ายกระดาษเขียนโปสเตอร์และสีต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมมโมรี่ชิป 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์ 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แฟรชไดรฟ์ เครื่องกระจาย
สัญญาณ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นกรองแสง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วย
หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,730,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของเทศบาลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของ
เทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ 
ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง(ระบบCLOUD  HOSTING) 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

งานบริหารงานคลัง รวม 9,833,700 บาท
งบบุคลากร รวม 5,573,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,573,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,378,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
กองคลัง ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มค่าวิชาชีพค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานเทศบาลทุกระดับที่ได้รับการปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง  และหัวหน้าฝ่าย ตามสิทธิได้รับ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ประจําปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 810,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ประจําปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 23,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 4,260,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
และหนังสือสั่งการที่กําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 1,756,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,471,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สําหรับ
กองคลัง เช่น
1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
เข้าเล่ม ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกันรถยนต์
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชําระภาษีผ่าน
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เปนต้น
3.ค่าจ้างเหมาบริการ และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ  ดังนี้
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล
รักษาความปลอดภัยสวนสุขภาพ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล
รักษาความสะอาดสวนสุขภาพ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล
สระว่ายน้ําของสวนน้ํา
-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานพัสดุ
-เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในโครงการต่างๆ
เพื่อปฏิบัติงานให้กับกองคลังหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เช่น ค่ากําจัดปลวก ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ของทางราชการ
และสวนหย่อม สวนสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
ผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เปนไปตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง    

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์รับชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดทําสติ๊กเกอร์ขอบคุณ
การชําระค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย เพื่อมอบแก่
ประชาชนผู้ชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเปนรายปี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์เครื่องปรับอากาศและรวมถึง
ซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ในสวนสุขภาพและสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   กองคลัง     

ค่าวัสดุ รวม 1,177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น 
กระดาษ กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ์ต่างๆ เช่น 
ตั๋วใบเสร็จรับเงินต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม เครื่องดื่มต่างๆ ชา กาแฟ น้ําตาล 
ครีมเทียม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์  เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม เข่ง 
น้ํายาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก ช้อน ส้อม เตา
ไฟฟ้า แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ถาด โอ่งน้ํา ที่นอน มีด กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตารีด กระติกน้ําแข็ง กระติกน้ําร้อน 
ถังแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ไมโครเวฟ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น 
อิฐ  ดิน หิน ทราย  ลูกรัง ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็ก ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   กองคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
น้ํามันเบรค ครัช หม้อน้ํา ถังน้ํามัน ไฟหน้า 
ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา
ฟิล์มกรองแสงกรวยจราจร กุญแจต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นสําหรับใช้กับยานพาหนะ เช่น น้ํามัน
เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊ส
โซฮอล์ น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น สารเคมี น้ํายาต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
น้ํายาพ่นยุง พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก 
สปริงเกอร์ จอบ เสียม อาหารสัตว์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย 
กล้อง ฯลฯ รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เช่น เสื้อ ชุดว่ายน้ํา กางเกง หมวก  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง     

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น 
ห่วงยาง  นกหวีด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
ผ้าหมึกปริ้นเตอร์  หมึกพิมพ์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สายเคเบิล สายแลน แป้นพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   กองคลัง     
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา
- ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส 
หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส อะไหล่รองราวบันได   
อะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสระ
ว่ายน้ํา วัสดุอื่นที่ไม่เข้าพวก  วัสดุต่างๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 957,300 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 469,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังทั้งหมด ได้แก่ 
สวนสุขภาพสนามเทนนิส อาคารฟิตเนส สระว่ายน้ํา
เฉลิมพระเกียรติฯ  เปนต้น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   กองคลัง     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลังทั้งหมด ได้แก่ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  กองคลัง     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ 
ทางอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   กองคลัง     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,950,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,733,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,733,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,338,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 986,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

งบดําเนินงาน รวม 2,117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทน อปพร. และผู้ที่
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้ ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ 
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ 
กฎหมายกําหนด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าใช้สอย รวม 1,192,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 782,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  และเพื่อจ่าย
เปนค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ในโครงการต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลัดเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุ และค่าอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22  กันยายน 2557
-เปนไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 
ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่าอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 
ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 4 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  และบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงจอดรถยนต์  โรงนอน ห้อง
วิทยุสื่อสาร ห้องธุรการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็มหมุด 
ซอง ธงชาติ แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กุญแจ 
ภาพเขียน แผงปิดประกาศ เทป พีวีซีแบบใส กุญแจ 
ภาพเขียน แผนที่พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด  เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
กระติกน้ําร้อน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ํามัน
ทาไม้  ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย
อิฐ ซีเมนบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ เสียม สิ่ว ขวานสว่าน เลื่อย กบไสไม้  เหล็กเส้น 
อ่างล้างมือ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยาง สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก 
นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ํารถยนต์ กันชน เบาะ 
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาว-
ดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยาย กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัด
เทศบาล     
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ 
เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า 
เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แฟรชไดฟ์ เครื่องกระจายสัญญาณ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วย หนึ่งไม่เกิน 
20,000 บาท ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ํา 
ท่อดูด  สะพานข้ามสายส่งน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี 
น้ํายาโฟม  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล     

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟ สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้ประจําเดือน
ของสํานักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ของสํานักงาน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ของสํานักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ 
ของระบบอินเตอร์เน็ต ของสํานักงานป้องกันฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพื่อเปน"สถานที่กลาง"ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอ่างทอง ในการช่วยเหลือประชาชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 86ลําดับที่ 9
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,033,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,398,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,398,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,818,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา      

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
ค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินประจํา
ตําแหน่งแก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา เงินเพิ่มเติม
ตามวุฒิแก่พนักงาน เทศบาล และค่าครองชีพชั่วคราว
แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพตาม
มติคณะรัฐมนตรีและค่าตอบแทนหรือ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ตามสิทธิที่ได้รับ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 403,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้าง  ตามภารกิจและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการ
ศึกษา                                                               

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามสิทธิและตามที่ระเบียบกําหนด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 4,635,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่กําหนดไว้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
กองการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด       
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2549และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา 

ค่าใช้สอย รวม 2,141,100 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,821,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ
เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกันรถยนต์  
 ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ เช่น ค่ากําจัดปลวก 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
ค่าตกแต่งสถานที่ของทางราชการ  สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ของเทศบาล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบกิจการ
งานให้แก่เทศบาล ฯลฯ   
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการในโครงการต่างๆ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
ประจําขุมทรัพย์ ความรู้จังหวัดอ่างทอง 
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
ประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
สนามกีฬาจังหวัดอ่างทองและลานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง   
4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่นักการ
ประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติดูแลรักษาต้นไม้
และกําจัดวัชพืช โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  
6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
ประจําขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง 
7.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงาน
การเจ้าหน้าที่ประจํากองการศึกษา 
8.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงาน
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กิจการนักเรียนประจํากองการศึกษา  
9.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานระบบสารสนเทศประจํากองการศึกษา 
10.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานพัสดุประจํากองการศึกษา 
11.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานการเงินและบัญชีประจํากองการศึกษา 
12.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานนิเทศประจํากองการศึกษา 
13.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
ประจํากองการศึกษา 
14.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานธุรการประจํากองการศึกษา
15.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ให้แก่กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
                         ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนฯลฯ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา   กองการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และซ่อมแซม
อาคาร ต่างๆ เช่น  ศูนย์อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง  อาคารเรียนและห้องเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ห้องประชุม
กองการศึกษา  อาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  
ห้องประชุมเล็กขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ์ๆ 
ฟิวเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์  ไม้บรรทัด ลวดเสียบ สั่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อการจ้างพิมพ์  และวัสดุสํานักงานอื่น ๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลีกไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์ 
เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า 
สปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  สตาร์เตอร์  ตลับแยกสายไฟ 
และอื่น ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย ชาม   
น้ํายาขัดห้องน้ํา ชุดกาแฟ ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น 
ผ้าถูพื้น ผ้าทําความสะอาด น้ํายาล้างจาน กระจกเงา  
และอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ทราย 
ลูกรัง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ เหล็กชนิดต่างๆ ตะปู สี ทินเนอร์ 
แปรงทาสี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ เทปวัดระยะ ค้อน คีม จอบ 
เสียม เลื่อย ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ํา บานพับ กลอน ประตู 
ตะปู เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน 
อ่างล้างมือ โถส้วม และอื่น ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  
แบตเตอรี่ ยางนอก แบตเตอรี่  ครัช หม้อน้ํา ล้อ           
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ยางใน ตลับลูกปืน น้ํามันเบรค 
หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย กระจกมองข้างรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ น็อตและสกูร สายไมล์ เพลา 
ฟิลม์กรองแสง กรวยจราจร กุญแจต่างๆ ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันแก๊สโซ่ฮอส์ น้ํามันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ เช่น สารเคมี น้ํายาต่างๆ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ เคียว 
คราดซี่พรวนดิน  พันธุ์ไม้ กระถาง จอบ เสียม ปุ๋ย 
ดินผสมฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 
เช่น รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย แผ่นพับ
และสื่อประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
สีต่างๆ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ขาตั้งกล้อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
หมึกพิมพ์ผ้าหมึกปริ้นเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล 
สายแลน เมาส์  แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ  ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการ
ศึกษา                                                                       
                                                                      

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์-ไฟ ผ้าใบ 
ผ้าเต้นท์ ตราสัญลักษณ์ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส อะไหล่บันได อะไหล่ยาง
รองราวบันได อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,789,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 473,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปากองการศึกษา โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ของกองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาลเมืองอ่างทอง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 132,737,400 บาท
งบบุคลากร รวม 80,573,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 80,573,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 61,036,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงาน
ครูเทศบาลพร้อม  ทั้งเงินปรับปรุงประจําปี  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,341,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาและ  
พนักงานครูเทศบาล  ได้แก่ค่าตอบแทนรายเดือน
นอกเหนือจากเงินวิทยฐานะ ได้รับอัตราตามเท่ากับเงิน
วิทยฐานะและเงินปรับ เพิ่มเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ที่ ก.ศ.ศ. รับรอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 7,334,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ
พนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งภารโรงพร้อม
ทั้ง เงินปรับปรุงประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา       
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 5,921,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครู
อาสาสอนเด็กด้อยโอกาส) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอนและผู้ดูแลเด็ก ทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) และพนักงาน
จ้างทั่วไป (ตําแหน่งภารโรงและผู้ดูแลเด็กทั่วไป) และเงิน
ปรับปรุงประจําปี แยกเปนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 
504,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 
5,417,400 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 696,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอนและผู้ดูแลเด็กทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่งทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) และพนักงาน
จ้างทั่วไป (ตําแหน่งภารโรงและผู้ดูแลเด็กทั่วไป) และเงิน
ปรับปรุงประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 40,899,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ครูเทศบาลที่มีสิทธิตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ 
กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 31,625,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 671,500 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จํานวน 10,778,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 271,200 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)  ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้แก่ 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วน  พิเศษ  ค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมครูแกนนําและเจ้าหน้าที่ตามโครงการรณรงค์   
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมเฃิงปฏิบัติการ  เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําหลักสูตรสถาน
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา  “การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561”   ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 2 ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน 1,030,000  บาท   
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งนี้ 
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  จะเบิกจ่าย
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง SBMLD 
ดีเด่น   จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง

จํานวน 429,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ให้แก่ 
ข้าราชการครู  ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  
จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  จะเบิกจ่าย
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทองและสถานศึกษาดีเด่น จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิกจ่าย
เมื่อได้รับการจัดสรรฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
องค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับ
การจัดสรรฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา จะเบิกจ่ายเมื่อ
ได้รับการจัดสรรฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง  จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1-4 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียน
เทศบาล1-4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง เช่น ครูสนับสนุนการสอน ครูชาวต่างชาติ 
นักการภารโรง แม่บ้านและจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL 
และระบบ WiFi ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จะเบิกจ่าย
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 374,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่บิดา/มารดา ผู้ปกครองมีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ระดับประถมศึกษา
อัตราคนละ 1,000 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษาอัตรา
คนละ 3,000 บาทต่อปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 9,234,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จํานวน 9,234,200 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

โครงการเเข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 เปนไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศ และกฎกระทรวง 
ที่ออกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559     
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ในการพัฒนาปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จะเบิกจ่ายเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 9,200,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับครู
อาสาสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น  สมุด  ปากกา 
กระดาษ  ดินสอ  ยางลบ สี  ฟิวเจอร์บอร์ด ฯลฯ
และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9,190,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,190,200  บาท  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 11,264,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,264,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 11,264,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 
สําหรับเปนค่าอาหารกลางวัน(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 12,326,200 บาท

งบบุคลากร รวม 4,846,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,846,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,510,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําปี  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 332,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  เงินเพิ่มพิเศษ
ตอบแทนเปนรายเดือนแก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับปรุงเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่  หรือปรับอัตราเงินเดือน 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  เงินค่าตอบแทนกําลัง
คนด้านสาธารณสุข  และค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มอื่นๆ
ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
ตามสิทธิที่ได้รับ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําประจําปี ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,277,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจและ
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตามสิทธิ์ ตามระเบียบที่กําหนดฯลฯ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

งบดําเนินงาน รวม 7,040,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) พร้อมทั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ 
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
กับหน่วยบริการ เงินค่าตอบแทนอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างฯ  
ตามคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําที่มีสิทธิตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
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ค่าใช้สอย รวม 5,073,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,780,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าปะยางรถ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าหนังสือพิมพ์ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ค่าภาษีโรงเรือนที่ดินบริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม 
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกหรือ
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และเพื่อจ่ายเปน
ค่าจ้างเหมาบริการโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บกวาด
รักษาความสะอาดถนน  ทางเท้า ตลาดสดในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  ศูนย์แพทย์ชุมชน  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขแห่งที่ 2
4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
7.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่ว
ไป
                       ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการลานจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ตามที่ระเบียบ กําหนด ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ อาทิ 
ค่าป้าย ค่ายาสลบ ยานําสลบ เข็ม ไซริ้ง 
แอลกอฮอล์ ถุงมือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 
ลําดับที1่0  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
อาทิ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 109 ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 72,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  อาทิ ค่าป้าย 
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม ไซริ้ง แอลกอฮอล์  
ถุงมือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสํารวจข้อมูลสัตว์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า 63 ลําดับที่ 8  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 
อาทิ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าชุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565) หน้า 62 ลําดับที่ 6 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  
อาทิ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่าป้าย ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฯฉบับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ อาคารต่างๆ ของเทศบาล ตลาดสด
เทศบาล 1 ตลาดสดเทศบาล 2  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 1,310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง 
ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็มหมุด ลวดเย็บ
กระดาษ ซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม 
ม่านปรับแสง สิ่งตีพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน กุญแจ ภาพเขียน 
แผงปิดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส แผนที่ 
หมึก พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษคาร์บอน 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 
ลําโพง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน 
แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ 
หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หัวเทียน 
ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา 
ช้อนส้อม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน 
ผงซักฟอก กระติกน้ําแข็ง โซดาไฟ 
ถังแก๊ส เตารีด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย 
อิฐ  หิน ดิน ลูกรัง ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น สี  แปรงทาสี ขวาน 
จอบ เลื่อย เสียม ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน 
น็อตและสกรู ไขควง เข็มขัดนิรภัย 
กรวยจราจร กระจกโค้งมน กระจก
มองข้างรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่แรง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันก๊าด น้ํามันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  เช่น น้ํายาเคมีพ่นยุง  
ทรายกําจัดลูกน้ํา  ถุงมือ เครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวการรักษาพยาบาล 
เข็มฉีดยาเวชภัณฑ์ ไซริ้ง แอลกอฮอล์ 
สําลีและผ้าพันแผล น้ํายาต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น พันธุ์พืช ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 
พู่กันและสี เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ขาตั้ง
กล้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อกั๊ก
สีสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ที่เปนส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ 
เครื่องกระจายสัญญาณ สายเคเบิล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เมืองอ่างทอง ตลาดสดเทศบาล1,2 ของเทศบาลเมือง
อ่างทอง ศูนย์ประสานงาน ศูนย์แพทย์ชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ประจํากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์แพทย์ชุมชน ตลาดสด
เทศบาล1,2  ของเทศบาลเมืองอ่างทอง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯ
ศูนย์แพทย์ชุมชน  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ
ต่างๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง  ในการดําเนินงานตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข แห่งละ 20,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 38,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม    
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ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ตรายาง ไม้บรรทัดกาว คลิป เข็มหมุด 
ลวดเย็บกระดาษซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม ม่าน
ปรับแสง สิ่งตีพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน กุญแจ ภาพเขียน แผงปิดประกาศ
เทปพีวีซีแบบใส แผนที่ หมึก พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ
คาร์บอน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนส์ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ 
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก กระติกน้ําแข็ง โซดาไฟ 
ถังแก๊ส เตารีด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี  สี  ขวาน 
จอบ เลื่อย เสียม ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับแพทย์ในการรักษา
พยาบาล เข็มฉีดยา เวชภัณฑ์  ไซริ้ง แอลกอฮอล์ สําลีและ
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ํายาต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช 
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,648,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,163,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,163,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 965,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  16:01:05 หน้า : 64/91

114



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 198,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่จ้างมาปฏิบัติงานให้กับเทศบาล
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

งบดําเนินงาน รวม 1,485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ ตามที่ได้รับคําสั่ง
มอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามที่ระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์   กองสวัสดิการสังคม     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
กําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําปีที่มีสิทธิ
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     
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ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีคําพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ และหรือเพื่อจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการ ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานดูแลรักษาทําความสะอาดและพื้นที่
โดยรอบอาคารบ้านรัตตัญญู
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ
งานด้านพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม
                                 ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามหนังสือสั่งการ ของ
กระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่าง
เทศบาลกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เบิกเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคม     

โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในวันสําคัญ 
เช่น  28 กรกฎาคม, 5 ธันวาคม  วันพ่อ
แห่งชาติ, 12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ 
ฯลฯ  เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
ที่จําเปนต้องจ่ายในโครงการฯ  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 118  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคมสังคม     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์
สํานักงาน  ยานพาหนะคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  
อาคารบ้านรัตตัญญู   อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   ฯลฯ
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม ตรายาง คลิป 
เข็มหมุด ซอง เทปพีวีซีแบบใส ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ 
บาลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ปลั๊กไฟ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด 
เข่ง แปรง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน  ผ้าปูโต๊ะ 
ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรองแก้ว ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู สีเหล็กเส้น ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปาท่อต่างๆ 
โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   กองสวัสดิการสังคม     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ฟิล์ม
รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
หมึกพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก 
เครื่องกระจายสัญญาณ หน่วยประมวลผลฮาร์ดิสไดร์ฟ 
ซีดีรอม  ไดร์ฟ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าโครงการบ้านรัตตัญญู ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาโครงการบ้านรัตตัญญู ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ใช้ติดต่อราชการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,493,800 บาท

งบบุคลากร รวม 6,818,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,818,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,811,000 บาท

เพี่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 
ผู้อํานวยการกองช่าง เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการปรับปรุง
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือปรับ
อัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น
สูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
เงินค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามสิทธิที่ได้รับ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,766,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ 
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างฯตามที่ได้รับคําสั่งมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิและ
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการลานจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้างและอาคารต่างๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ 
ดินสอ ปากกา  ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็มหมุด 
ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กุญแจ 
ภาพเขียน แผงปิดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส  แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  
ไม้กวาด  เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรองแก้ว จาน  ซ้อน 
ส้อม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน  ฯลฯ   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่าน 
ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
เม้าส์ เมมโมรี่ซิป แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล  เครื่องกระจายสัญณาณ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง
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งานสวนสาธารณะ รวม 4,420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,720,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และเพื่อ
จ่ายเปนค่าใช้จ่ายจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ 
สวนหย่อม สวนสาธารณะ และกําจัดวัชพืชในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการลานจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองช่าง       
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ค่าวัสดุ รวม 1,220,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  
ไม้กวาด  เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ําจานรอง จาน ซ้อนส้อม 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐ หรือซีเมนบล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ โถส้วน อ่างล้างมือ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  
แบตเตอรี่  ยางนอกยางใน  ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก 
หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย กรวยจราจร กระจกโค้งมน
 สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา 
ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง 

วัสดุการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น สารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ 
จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น 
รองเท้า ถุงมือ เสื้อคลุม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น 
สายส่งน้ํา ท่อดูด สะพานข้ามส่ายส่งน้ําดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิงเคมี น้ํายาโฟม ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา 
มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิด 
แก๊ส ฯลฯ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,058,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,058,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,183,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,783,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าหม้อ
แปลงไฟฟ้าค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันอัคคีภัย 
ค่าประกันรถยนต์ ค่าเช่ารถแทรกเตอร์  หรือค่าจ้าง
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ดังนี้
1.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถขุดตีนตะขาบที่ศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง  
2.จ้างเหมาบุคคลภายนอกกําจัดของเสียอันตราย  
3.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะที่ศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง   
4.จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง 
5.จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดที่ศูนย์
กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง  
6.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฎิกูล
                              ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 
เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์  รถยนต์ รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ เครื่องชั่งน้ําหนัก อาคาร 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ รวม 1,780,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ  
อิฐ  หิน ดิน  ลูกรัง  ทรายปูนซีเมนต์  ท่อระบายน้ํา สี 
เหล็กเส้นต่างๆ  กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม จอบ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่  ไขควง ยางรถยนต์  หัวเทียน 
ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก  กรวยจราจร เพลา  เบรก 
ครัช ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี  น้ํามันก๊าด สําหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุขฯ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ 
โรงบําบัดน้ําเสีย และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ 
ของระบบอินเตอร์เน็ต ของเทศบาล  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 2,669,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,669,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ให้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ซึ่งมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาและในวันหยุดราชการ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าใช้สอย รวม 1,791,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,611,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่มเข้าปก
หนังสือ หรือค่าจ้างผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มิใช่เปนการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ค่าจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ดังนี้ 
1.จ้างเหมาในการฉีดล้างดูดท่อระบายภายในเขตเทศบาล  
2.จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสํานักงาน
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองอ่างทอง
3.จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ
4.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
5.จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานคนงานทั่วไป
                                        ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการคลองสวยน้ําใส 
อาทิ ค่าป้าย  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งกีฬาและการส่ง
นักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า114  ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องสูบน้ําเสีย ตู้ควบคุม เครื่องเติมอากาศ  
รถจักรยานยนต์  รถยนต์  อาคารสถานที่ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 291,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  
ดินสอ ปากกา ยางลบ กาว ไม้บรรทัด  คลิป แฟ้ม  
สมุด  ตรายาง  เครื่องคิดเลข  กุญแจ  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  อุปกรณ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟ  
ฟิวส์  บาลาส สตาร์ทเตอร์ เครื่องประจุไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  
สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  
ถังขยะ ถัง แปรง  ไม้กวาด แข่ง  สบู่  ผงซักฟอก 
กระติกน้ําร้อน โซดาไฟ  ถ้วย  ชาม แก้วน้ํา กระติก
น้ําแข็ง  มีด  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ  
หิน ดิน ลูกรัง ทราย ปูนซีเมนต์ ท่อระบายน้ํา เหล็กเส้น
ต่างๆ  เลื่อย  สี  แปรงทาสี ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่าง ๆ สังกะสี  ตะปู ขวาน จอบ เสียม   ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ในการรักษา
พยาบาลเวชภัณฑ์  เข็มฉีดยา ไซริ้ง แอลกอฮอล์ 
ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ํายาเคมีต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุการเกษตร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น  ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช  ผ้าใบหรือพลาสติก 
จอบ อาหารสัตว์ ปุ๋ย หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ วัสดุเพาะชํา
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  
รองเท้าบู๊ท  ถุงมือ ถุงเท้า  เสื้อคลุม  เสื้อ กางเกง  
เข็มขัด  หมวก  เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์  ชุดโปรแกรม  ระบบปฏิบัติ
การสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์ แมมโมรีชิป ตลับผงหมึก  เครื่องกระจาย
สัญญาณ สายเคเบิล  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
เมืองอ่างทองโรงบําบัดน้ําเสียและศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ประจํากองสาธารณสุขฯ  
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ  
โรงบําบัดน้ําเสีย และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาล
เมืองอ่างทอง ตามใบแจ้งหนี้ของการประปาฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์  ในการติดต่อราชการ
ของเทศบาลตามใบแจ้งหนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและคมนาคม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตของ
เทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,819,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,819,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,819,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,532,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   กองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม/หัวหน้าฝ่ายฯ ตามสิทธิที่ได้รับ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  กองสวัสดิการสังคม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
กองสวัสดิการสังคม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  กองการศึกษา

โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการงานชุมนุมลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  กองการศึกษา
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โครงการร่วมกิจกรรมวันลูกเสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรม
วันลูกเสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  กองการศึกษา 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้น ปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ
ประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 37  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณี
วันสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,865,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,065,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆฯลฯ และเพื่อจ่ายเปน ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับกองช่างหรืองานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา กองช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
ลานจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 1,920,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา  ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็มหมุด 
ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน กุญแจ 
ภาพเขียน แผงปิดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส  แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 
สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  
ไม้กวาด  เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา จานรองแก้ว จาน ช้อน 
ส้อม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐ หรือซีเมนบล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ โถส้วน อ่างล้างมือ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก 
หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย กรวยจราจร กระจกโค้งมน 
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา ถ่าน ก๊าส 
แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น 
รองเท้า ถุงมือ เสื้อคลุม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุสนาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นส์นอน 
เต็นส์สนาม ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่นมิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิด แก๊ส ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าที่แจ้งหนี้ประจําเดือน
ของศูนย์ประสานงานเมืองใหม่ชัยมงคล ประตูน้ําคลอง
ลําท่าแดง ที่ดินของเทศบาลเมืองอ่างทอง ตําบล
มหาดไทย จํานวน 100,000  บาท  ค่าไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ใช้เกินสิทธิ จํานวน  50,000 บาท  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของศูนย์ประสานงาน
เมืองใหม่ชัยมงคล ตามใบแจ้งหนี้ประจําเดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ของกองช่าง 
ตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําเดือน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ตของกองช่าง  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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งบลงทุน รวม 3,800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,800,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารสํานักงานเทศบาล
เมืองอ่างทอง  จํานวน 1 แห่ง  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
รายละเอียดตามแบบเลขที่ 33/2564  
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   สํานักปลัด
เทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  
ตําบลตลาดหลวง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองอ่างทอง  ตําบลตลาดหลวง  อําเภอเมือง
อ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  จํานวน 1 แห่ง  ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด  รายละเอียดตามแบบเลขที่ 37/2564  
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    กองช่าง
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 
1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง



142

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมวดรายได้
    - ดอกเบ้ียรับจ าน า 27,029,810.25    23,880,676.50    28,000,000.00    25,000,000.00     
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 333,591.18         103,936.18         118,000.00         20,000.00            
    - ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 4,314,724.00      4,963,865.00      3,000,000.00      2,500,000.00       
    - รายไดเ้บ็ดเตล็ด 3,000.00             150.00                2,000.00             2,000.00              
หมวดเงินได้อ่ืน
     จากก าไรสุทธิ
                     - เงินบ าเหน็จรางวลั 4,568,335.98      4,456,261.58      5,000,000.00      4,600,000.00       
                     - เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 6,852,503.96      6,684,392.37      7,500,000.00      6,900,000.00       
                     - เงินสมทบทุนด าเนินการ 11,420,839.94    11,140,653.95    12,500,000.00    11,500,000.00     

รวมรายรับ 54,522,805.31    51,229,935.58    56,120,000.00    50,522,000.00     

รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบกลาง 6,440,311.13      5,336,443.25      2,222,000.00      1,575,000.00       
งบบุคลากร 2,504,280.00      2,641,020.00      2,950,000.00      2,950,000.00       
งบด าเนินงาน 1,356,584.10      1,307,583.72      3,137,000.00      3,177,000.00       
งบลงทุน 20,960.00           94,000.00           -                      -                      
งบรายจ่ายอ่ืน 25,184,286.79    22,703,490.56    25,146,000.00    23,147,000.00     
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                      

รวมรายจ่าย 35,506,422.02    32,082,537.53    33,455,000.00    30,849,000.00     

หมวด/ประเภท

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวดัอ่างทอง

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 50,522,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 27,522,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการไวโดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแตเดือน
ตุลาคม  2563ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไวโดยคํานวณจากการ
จําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมา

ดอกเบี้ย รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวโดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  เป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวตามที่คาดวาจะเก็บไดเป็นรายไดอื่น ๆ  ที่ไมเขา
ลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 23,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 6,900,000 บาท

ประมาณการไว 30 % จากกําไรสุทธิป  2564 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 11,500,000 บาท

ประมาณการไว 50 % จากกําไรสุทธิป  2564 

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 4,600,000 บาท

ประมาณการไว 20 % จากกําไรสุทธิป  2564 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  30,849,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,575,000 บาท

งบกลาง รวม 1,575,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร 
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 575,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 575,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณ 2563   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,950,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,950,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล 
และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  09:55:37 หน้า : 1/7

144



งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,177,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,672,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  
ตามสิทธิและตามระเบียบกําหนดไว้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล และเป็นค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ
และพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา 
ตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามสิทธิและอัตราที่ระเบียบกําหนดฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าอาหาร จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการ พนักงานฯ และเจ้าหน้าที่
ที่ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  09:55:37 หน้า : 2/7

145



ค่าสมนาคุณ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้สอบสวนทางวินัย ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ตามสิทธิตามที่ระเบียบกําหนดฯ   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตําแหน่ง   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 240,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม และ
เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และค่าถ่ายเอกสารในงาน  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําประจําปี
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินธนาคาร ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่เทศบาลเมืองอ่างทอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกการ
ก่อตั้งสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล 
วัสดุงานครัว วัสดุกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการนี้ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 260,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ประมาณการเท่ากับ
งบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของ
สถานธนานุบาล  ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ
สถานธนานุบาลประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์เอกสารต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ 
ลวดเสียบ คลิป หมึก ตรายาง ถุงพลาสติก ซอง กุญแจ 
แฟม เทปพีวีซี แผงปดประกาศ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 
เครื่องใช้อุปกรณ์สํานักงาน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เช่น หลอดไฟ 
ปลั๊กไฟ สายไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด 
น้ํายาล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน สบู่ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  
อิฐ ท่อน้ํา อุปกรณ์ประปา  ทินเนอร์  แปรงทาสี  
ปูนซิเมนต์ ทราย  กระเบื้องและอื่นๆ     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ  ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพริ้นเตอร์ 
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 225,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา ซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้   
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล    

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการของไปรษณีย์  เช่น 
ค่าบริการส่งเอกสาร หนังสือ และค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารด้านโทรคมนาคมระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล     
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล     

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 23,147,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 23,147,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 6,900,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯให้กับเทศบาลเมืองอ่างทอง
นําไปทํานุบํารุงท้องถิ่นในอัตรา 30 % ของกําไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 11,500,000 บาท

เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาลในอัตรา 50 % ของกําไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 4,600,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ เป็นเงินบําเหน็จ
รางวัลให้กับสถานธนานุบาล  10 %  เทศบาล 7.5% 
จังหวัด 1%  สํานักงาน จ.ส.ท. 1.5% 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง
ปี 2562

รายรับจริง
ปี 2563

 ประมาณการ
ปี 2564

 ประมาณการ
ปี 2565

    - ดอกเบ้ียรับจ าน า - 666,055.75           2,000,000.00        2,200,000.00        
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร - 10,529.88             50,000.00             16,600.00             
    - ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด - -                        1,300,000.00        1,400,000.00        
    - รายไดเ้บ็ดเตล็ด - -                        1,000.00               1,000.00               
    - รายไดอ่ื้น - -                        - 100,000.00           

รวมรายรับ - 676,585.63           3,351,000.00        3,717,600.00        

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
(1)รายจ่ายจริง

ปี 2562
(2)รายจ่ายจริง

ปี 2563
 (3)ประมาณการ

ปี 2564
 (3)ประมาณการ

ปี 2565
งบกลาง - 10,684.34             450,000.00           763,600.00           
งบบุคลากร - 535,335.00           1,650,000.00        1,600,000.00        
งบด าเนินงาน - 504,705.55           1,241,000.00        1,246,000.00        
งบลงทุน - -                        - -
งบรายจ่ายอ่ืน - -                        10,000.00             108,000.00           
งบเงินอุดหนุน - -                        - -

รวมรายจ่าย - 1,050,724.89        3,351,000.00        3,717,600.00        

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานนุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,717,600 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,617,600 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการรายรับไวโดยคํานวณจาก
ดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแตเดือนตุลาคม 2563  
ถึงเดือนกันยายน  2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 1,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไวโดยคํานวณจากกําไรจากการจําหนาย
ทรัพย์หลุดจํานํา

ดอกเบี้ย รวม 16,600 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 16,600 บาท

ประมาณการรายรับไวโดยคํานวณจากดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารตั้งแตเดือนตุลาคม 2563  
ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวตามที่คาดวาจะเก็บได  เป็นรายไดที่ไมเขา
ลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 100,000 บาท
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรับไว 30 % จากกําไรสุทธิป 2564

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว 50 % จากกําไรสุทธิป 2564

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับไว 20 % จากกําไรสุทธิป 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,717,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 763,600 บาท

งบกลาง รวม 763,600 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาลหรือ เงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมธนาคาร คาดอกเบี้ยเงินกู
ธนาคาร  คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจายตามขอผูกพัน รวม 13,600 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 13,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจาก
การเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ใหแก สํานักงาน
จ.ส.ท. ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปีงบประมาณ 2563
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,600,000 บาท
เงินประจําตําแหนง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเงินประจําตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาลตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตรเงินประจํา
ตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.25551
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง   จังหวัดอางทอง
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําพนักงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 758,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและตามระเบียบกําหนดไว
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่เบิกไดตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูบริหารทองถิ่น ผูตรวจการ
สถานธนานุบาล และเป็นคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวัน
ตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา  ตามระเบียบฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ตามสิทธิและอัตราที่ระเบียบกําหนดฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาอาหาร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาล   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
งานกิจการสถานธนานุบาล
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คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายใหกับคณะกรรมการ พนักงานฯ และ
เจาหนาที่ที่ดําเนินการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับ
พนักงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าใช้สอย รวม 191,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 71,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมและเสริมสราง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของ
ผูรับจาง และคาถายเอกสารในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตอใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําประจําปี
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันของสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหแก
เทศบาลเมืองอางทอง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสารหนังสือพิมพ์ คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์  งานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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คาสอบบัญชี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบบัญชีใหกับสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน หรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูมา
ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงใหกับสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมที่ระลึกการ
กอตั้งสถานธนานุบาล คาจางเหมาบริการ คาตกแตง
สถานที่ คาเครื่องปัจจัยไทยธรรม คาเชาอุปกรณ์ในพิธี
ทางศาสนา คาดอกไม ธูป เทียน คาตอบแทนกรรมการ 
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตามโครงการนี้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์
คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ ของสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสรางของสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 149,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์เอกสารตางๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ
ลวดเสียบ คลิป หมึก ตรายาง ถุงพลาสติก ซอง กุญแจ
แฟม เทปพีวีซี แผงปดประกาศ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 
เครื่องใชอุปกรณ์สํานักงาน ใบเสร็จรับเงินตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ 
ปลั๊กไฟ สายไฟ บัลลาส สตาร์ทเตรอร์ โคมไฟฟา ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด
น้ํายาลางหองน้ํา ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน สบู ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางทุกชนิด เชน ไมตางๆ 
สี อิฐ ทอน้ํา อุปกรณ์ประปา ทินเนอร์ แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง และอื่นๆ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน เครื่อง
วัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ หนากากอนามัย น้ํายาตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 6/10/2564  09:56:43 หนา : 5/7

157



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจการสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ผาหมึก
พริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกขอมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม 
เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 148,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟา ซึ่งใชในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจงหนี้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ตามใบแจงหนี้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ ซึ่งในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการของไปรษณีย์ เชน คาบริการ
สงเอกสาร หนังสือ และคาดวงตราไปรษณีย์ 
ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารดานโทรคมนาคมระบบ
เครือขายอินเตอร์เน็ต ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 108,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 108,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ ใหกับเทศบาลเมืองอางทอง
นําไปทํานุบํารุงทองถิ่นในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาลฯ ในอัตรา 50% ของกําไรสุทธิ
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ เป็นเงินบําเหน็จรางวัล
ใหกับสถานธนานุบาล 10% เทศบาล 7.5%
จังหวัด 1% สํานักงาน จ.ส.ท. 1.5%
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล
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แผนงาน แผนงาน แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง (แห่งท่ี 1) (งานกิจการสถานธนานุบาล)(แห่งท่ี 1)

งบกลาง

คา่ธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 1,000,000                                       1,000,000                                  
งบกลาง คา่ช าระหน้ีดอกเบ้ียเงินกู้

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 575,000                                          575,000                                     

งบบุคลากร เงินเดือน คา่จา้งประจ า 2,800,000                                    2,800,000                                  
(ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง 150,000                                       150,000                                     

งบด าเนินงาน คา่ตอบแทน คา่พาหนะเหมาจ่าย
คา่รางวลัเจา้หนา้ท่ี 300,000                                       300,000                                     
คา่อาหาร 270,000                                       270,000                                     
คา่เช่าบา้น 110,000                                       110,000                                     
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000                                       120,000                                     
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 400,000                                       400,000                                     
คา่เบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 27,000                                         27,000                                       
เงินสมทบเงินสะสม 280,000                                       280,000                                     
คา่ตอบแทนพิเศษ 80,000                                         80,000                                       
เงินเพ่ือการครองชีพชัว่คราว 80,000                                         80,000                                       
เงินคา่สมนาคุณ 5,000                                           5,000                                         

งบด าเนินงาน คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 240,000                                       240,000                                     
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 20,000                                         20,000                                       
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 110,000                                       110,000                                     
คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 260,000                                       260,000                                     

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน 200,000                                       200,000                                     
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000                                         10,000                                       
วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000                                         10,000                                       
วสัดุคอมพิวเตอร์ 200,000                                       200,000                                     
วสัดุก่อสร้าง 200,000                                       200,000                                     
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000                                         30,000                                       

คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 180,000                                       180,000                                     
คา่น ้าประปา 15,000                                         15,000                                       
คา่บริการโทรศพัท์ 10,000                                         10,000                                       
คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,000                                         15,000                                       
คา่บริการไปรษณีย์ 5,000                                           5,000                                         

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน คา่ใชจ่้ายฝ่ายอ านวยการ 147,000                                       147,000                                     
เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 6,900,000                                    6,900,000                                  
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 11,500,000                                  11,500,000                                
บ าเหน็จรางวลั 4,600,000                                    4,600,000                                  

1,575,000                                       29,274,000                                  30,849,000                                

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565

รวมรายจ่าย
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แผนงาน แผนงาน แผนงานการพาณิชย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย งบกลาง (แห่งท่ี 2) (งานกิจการสถานธนานุบาล)(แห่งท่ี 2)

งบกลาง

คา่ธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 600,000                                          600,000                                     
งบกลาง คา่ช าระหน้ีดอกเบ้ียเงินกู้ 150,000                                          150,000                                     

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 13,600                                            13,600                                       

งบบุคลากร เงินเดือน คา่จา้งประจ า 1,500,000                                    1,500,000                                  
(ฝ่ายประจ า) เงินประจ าต  าแหน่ง 100,000                                       100,000                                     

งบด าเนินงาน คา่ตอบแทน คา่พาหนะเหมาจ่าย
คา่รางวลัเจา้หนา้ท่ี 200,000                                       200,000                                     
คา่อาหาร 130,000                                       130,000                                     
คา่เช่าบา้น 30,000                                         30,000                                       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000                                         30,000                                       
เงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล 100,000                                       100,000                                     
คา่เบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 18,000                                         18,000                                       
เงินสมทบเงินสะสม 150,000                                       150,000                                     
คา่ตอบแทนพิเศษ
เงินเพ่ือการครองชีพชัว่คราว 100,000                                       100,000                                     
เงินคา่สมนาคุณ

งบด าเนินงาน คา่ใชส้อย รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 71,000                                         71,000                                       
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 10,000                                         10,000                                       
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่

เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 60,000                                         60,000                                       
คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 50,000                                         50,000                                       

คา่วสัดุ วสัดุส านกังาน 50,000                                         50,000                                       
วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000                                           5,000                                         
วสัดุงานบา้นงานครัว 6,000                                           6,000                                         
วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000                                         50,000                                       
วสัดุก่อสร้าง 5,000                                           5,000                                         
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000                                           8,000                                         
วสัดุส ารวจ 5,000                                           5,000                                         

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000                                         20,000                                       
คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า 120,000                                       120,000                                     

คา่น ้าประปา 6,000                                           6,000                                         
คา่บริการโทรศพัท์ 5,000                                           5,000                                         
คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,000                                         12,000                                       
คา่บริการไปรษณีย์ 5,000                                           5,000                                         

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน คา่ใชจ่้ายฝ่ายอ านวยการ 8,000                                           8,000                                         
เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 30,000                                         30,000                                       
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50,000                                         50,000                                       
บ าเหน็จรางวลั 20,000                                         20,000                                       

763,600                                          2,954,000                                    3,717,600                                  

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565

รวมรายจ่าย
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