




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง



บาทงบด าเนินงาน จ านวน         65,655,138.39 

บาท
งบบุคลากร จ านวน       120,020,039.72 บาท
งบกลาง จ านวน         25,092,911.83 

 2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์ จ  านวน  17,615,541  บาท

 2.3 รายจ่ายจริง จ  านวน 231,574,759.99 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน  151,230,900.00 บาท
หมวดภาษีจดัสรร จ านวน         44,635,145.58 บาท
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน  50,600.00 บาท
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน           1,603,164.62 บาท
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ  านวน           6,780,475.16 บาท
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 7,757,025.81 บาท
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จ านวน 15,980,540.33 บาท
หมวดภาษีอากร จ านวน 5,268,606.45 บาท

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ  านวน 15,961,067.56 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จ  านวน 233,306,457.95 บาท   ประกอบดว้ย

1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ  านวน 29 โครงการ   รวม 
3,499,880.70 บาท
1.1.5 รายการกนัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั  จ  านวน 24 โครงการ รวม 6,271,130.06 
บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 72,592,974.02 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 42,613,510.32 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
สถานะการเงิน ดงัน้ี
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 179,463,914.02 บาท

            บดัน้ี   ถึงเวลาท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของเทศบาลเมืองอ่างทอง   จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างทองอีกคร้ังหน่ึง   ฉะนั้นในโอกาสน้ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเทศบาลเมือง
อ่างทอง   จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดงัต่อไปน้ี

1. สถานะการคลงั
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาททรัพยรั์บจ าน า จ  านวน              24,367,300 

เงินฝากธนาคาร จ านวน 16.35
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00
เงินสะสม จ านวน 0.00
ก าไรสะสม จ านวน 0.00
ยมืเงินสะสม จ านวน 0.00
กูเ้งินจากธนาคาร/อ่ืน ๆ จ านวน 40,000,000.00

2,766,267.36
รายจ่ายจริง จ านวน 1,482,850.26

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับจริง จ านวน

ทรัพยรั์บจ าน า จ  านวน 173,554,180.00
เงินฝากธนาคาร จ านวน 28,909,601.21
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00
เงินสะสม จ านวน 0.00
ก าไรสะสม จ านวน 0.00
ยมืเงินสะสม จ านวน 0.00
กูเ้งินจากธนาคาร/อ่ืน ๆ จ านวน 0.00
รายจ่ายจริง จ านวน 22,944,603.26
รายรับจริง จ านวน 36,937,794.03

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน 17,615,541 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี จ  านวน 17,739,038.17 บาท

บาท
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จ านวน         10,151,395.93 
งบลงทุน จ านวน         10,655,274.12 บาท
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 รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2564 ปี  2565 ปี  2566

รายได้จัดเก็บเอง
     หมวดภาษีอากร 5,268,606.45          5,311,000.00        11,511,000.00    
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 15,980,540.33        15,989,500.00      15,592,000.00    
     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 7,757,025.81          8,900,000.00        10,000,000.00    
     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 6,780,475.16          6,930,000.00        7,900,000.00      
     หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,603,164.62          406,000.00           1,106,000.00      
     หมวดรายไดจ้ากทุน 50,600.00               50,000.00             50,000.00           
     รวมรายได้จัดเก็บเอง 37,440,412.37        37,586,500.00      46,159,000.00    
     รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     หมวดภาษีจดัสรร 44,635,145.58        45,360,000.00      46,360,000.00    
      รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 44,635,145.58        45,360,000.00      46,360,000.00    
ส่วนท้องถิ่น
 รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 151,230,900.00      163,994,500.00    163,734,200.00  
รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 151,230,900.00      163,994,500.00    163,734,200.00  
ส่วนท้องถิ่น
                                                                             รวม 233,306,457.95      246,941,000.00    256,253,200.00  

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง     จังหวดัอ่างทอง
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 รายจ่าย

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2565 ปี  2566

จ่ายจากงบประมาณ
     งบกลาง 25,092,911.83        26,365,200.00      31,731,300.00    
     งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และ 120,020,039.72      121,762,300.00    120,456,000.00  
                             ค่าจา้งชัว่คราว)
     งบด าเนินงาน   (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 65,655,138.39        83,209,100.00      85,027,600.00    
                                    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
     งบลงทุน   (หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง) 10,655,274.12        3,800,000.00        3,738,300.00      
     งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 10,151,395.93        11,804,400.00      15,300,000.00    

                                            รวมจ่ายจากงบประมาณ 231,574,759.99      246,941,000.00    256,253,200.00  
                                            รวม 231,574,759.99      246,941,000.00    256,253,200.00  

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง     จังหวดัอ่างทอง

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
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ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทัว่ไป
     แผนงานบริหารทัว่ไป 29,466,100                                               
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 5,769,600                                                 
ด้านบริการชุมชนและสังคม
     แผนงานการศึกษา 141,246,800                                             
     แผนงานสาธารณสุข 12,863,000                                               
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,478,300                                                 
     แผนงานเคหะและชุมชน 20,086,100                                               
     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5,647,000                                                 
     แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ 160,000                                                    
ด้านการเศรษฐกิจ
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,805,000                                                 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน
     แผนงานงบกลาง 31,731,300                                               

                                                  งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 256,253,200                                             

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ของเทศบาลเมืองอ่างทอง

อ าเภอเมืองอ่างทอง    จังหวดัอ่างทอง
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ปี 2564 ปี 2565

49,380.00 10,000.00 0.00 %
290.70 1,000.00 0.00 %

861,785.75 800,000.00 775.00 %
3,367,690.00 3,500,000.00 0.00 %

989,460.00 1,000,000.00 0.00 %
5,268,606.45 5,311,000.00

9,011.30 10,000.00 0.00 %
500.00 0.00 0.00 %

10,358,624.61 11,000,000.00 0.00 %
4,128,501.50 4,000,000.00 0.00 %

12,000.00 12,000.00 0.00 % 17     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 12,000.00 12,000.00

     ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 0.00 11,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 17,366,023.00 4,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,418.70 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 4,606,727.61 11,511,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีป้าย 2,505,021.00 3,500,000.00
     อากรการฆ่าสตัว์ 995,830.00 1,000,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 8,558.85 1,000.00
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 758,626.76 7,000,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 338,691.00 10,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง ปี 2566

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง  จงัหวดัอ่างทอง

 



550.00 3,000.00 0.00 %

5,350.00 20,000.00 0.00 %
55,110.00 230,000.00 -86.96 %
10,243.00 5,000.00 0.00 %

2,940.00 2,500.00 20.00 %
184,470.92 80,000.00 0.00 %

69,425.00 50,000.00 0.00 %
30,012.00 50,000.00 0.00 %

1,073,837.00 220,000.00 -90.00 %

25,550.00 160,000.00 0.00 %

6,600.00 100,000.00 0.00 %

1,000.00 30,000.00 0.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

2,840.00 1,000.00 0.00 %

1,875.00 10,000.00 0.00 % 18

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 1,212.00 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง 5,100.00 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 11,450.00 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ

164,350.00 160,000.00

     ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

105,900.00 100,000.00

     ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน 24,266.00 50,000.00
     ค่าปรับการผิดสญัญา 183,930.00 22,000.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 46,379.22 80,000.00
     ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 62,010.00 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 4,005.50 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย์ 3,110.00 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนราษฎร 13,240.00 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบับตัรประจ าตวัประชาชน 243,290.00 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือ
การโฆษณา

1,245.00 3,000.00



2,100.00 1,000.00 0.00 %

15,980,540.33 15,989,500.00

187,920.00 300,000.00 0.00 %
6,530,430.00 8,100,000.00 12.35 %
1,038,675.81 500,000.00 20.00 %

0 0.00 0.00 %
7,757,025.81 8,900,000.00

6,780,475.16 6,930,000.00 14.00 %
6,780,475.16 6,930,000.00

0 2,000.00 0.00 %
82,000.00 100,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
1,665.00 2,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %
1,519,499.62 300,000.00 233.33 % 19
1,603,164.62 406,000.00รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 393,490.10 1,106,000.00

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 1,000.00
     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 245,910.10 1,000,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0 1,000.00
     ค่าขายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 1,580.00 2,000.00

     เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 0.00 2,000.00
     ค่าขายเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 146,000.00 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณชิย์ 6,684,392.37 7,900,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกจิการพาณชิย์

     เงินสนบัสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 6,684,392.37 7,900,000.00

     ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายก าหนด 0.00 0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,636,380.12 10,000,000.00

     ค่าเช่าหรือบริการ 7,549,680.00 9,100,000.00
     ดอกเบ้ีย 1,949,220.12 600,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าท่ีดิน 137,480.00 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,262,929.42 15,592,000.00
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50,600.00 50,000.00

750,112.97 700,000.00 0.00 %
24,233,689.67 24,000,000.00 4.17 %

5,806,553.49 5,800,000.00 0.00 %
188,581.97 200,000.00 0.00 %

10,098,833.95 11,000,000.00 0.00 %
93,499.26 100,000.00 0.00 %
55,809.27 60,000.00 0.00 %

3,408,065.00 3,500,000.00 0.00 %

44,635,145.58 45,360,000.00

151,230,900.00 163,994,500.00 -0.16 %
151,230,900.00 163,994,500.00

233,306,457.95 246,941,000.00
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รวมทุกหมวด        236,743,279.31           256,253,200 

     เงินอุดหนุนทัว่ไป 152,289,605.00           163,734,200 
รวมหมวดเงนิอุดหนุน

3,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 44,404,444.69 46,360,000.00

หมวดเงนิอุดหนุน

152,289,605.00           163,734,200 

     ค่าภาคหลวงแร่ 88,010.18 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 86,726.04 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

3,278,195.06

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 219,687.08 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,742,191.26 11,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 24,897,075.53 25,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 5,331,299.34 5,800,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีรถยนต์ 761,260.20 700,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 465,310.00 50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน 465,310.00 50,000.00

หมวดรายได้จากทุน



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 256,253,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 11,511,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 7,000,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปประมาณที่ผ่านมา  
ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

ภาษีป้าย จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 15,592,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ลดจากปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 22,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา 

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

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 10,000,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา  

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 9,100,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  

ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 7,900,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 7,900,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นปงบประมาณที่ผ่านมา  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,106,000 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 1,000,000 บาท

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

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 46,360,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา

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

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 163,734,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 163,734,200 บาท

ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับและตามที่
สํานักงบประมาณจัดสรรให้ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําป พ.ศ.2566   ดังนี้  
1.เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน  จํานวน  13,731,700  บาท
2.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน 15,200,400 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ ทุพพลภาพ  จํานวน  2,752,800  บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปวยเอดส์  จํานวน 18,000  บาท
5.เงินอุดหนุนด้านสําหรับการดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริฯ   จํานวน  440,000 บาท 
6.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จํานวน 12,100  บาท
7.เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ  จํานวน 60,300  บาท
8.เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
จํานวน 130,518,900 บาท  ดังนี้
1)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
จํานวน 8,265,900 บาท
2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
จํานวน 25,610,000 บาท
3)เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น(ค่าปจจัยสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 440,000 บาท
4)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน 11,331,800 บาท
5)เงินอุดหนุนสําหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ
   (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา) จํานวน 73,358,400 บาท
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6)เงินอุดหนุนสําหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส  จํานวน 189,000 บาท
7)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 10,542,300 บาท
8)เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/
รายหัว/ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ)  จํานวน 765,500 บาท
9)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุและค่าพัฒนาบุคลากร) 
จํานวน 16,000 บาท
9.เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จํานวน 1,000,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2565  13:59:12 หน้า : 6/6
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ปี 2564 ปี 2565

442,541.41 2,496,200.00 120.08 %

410,090.22 399,100.00 1.9 %

563,090.00 594,000.00 -19.61 %

37,200.00 40,000.00 -50 %

71,240.00 0.00 0 %
0.00 0.00 0 %

13,924,400.00 14,919,600.00 1.88 %

วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่ำช ำระหน้ีเงินกู้ 428,593.69 5,493,700

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 454,419.94 406,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 812,136.00 477,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 38,864.00 20,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 0.00 0
เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรสถำนธนำนุบำล 1,000,000.00 0
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 13,339,000.00 15,200,400
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2,798,600.00 2,834,400.00 -2.88 %

18,000.00 18,000.00 0 %

1,604,491.56 3,410,000.00 -25.81 %

0.00 2,488,400.00 11.54 %

0.00 480,000.00 -37.29 %

0.00 316,000.00 187.66 %

0.00 158,000.00 -100 %

30,000.00 0.00 0 %

141,037.64 166,100.00 -17.46 %

0.00 0.00 100 %
0.00 98,400.00 11.28 %

298,440.00 300,000.00 -100 %
0.00 0.00 100 %

2,859,200.00 0.00 0 %
415,835.00 0.00 0 %

713,456.00 0.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

0.00 50,000.00 0 %

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,758,400.00 2,752,800

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 18,000

เงินส ำรองจ่ำย 69,950.00 2,530,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0.00 2,775,600

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 0.00 301,000

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 909,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยเร่ิมกิจกำร 0.00 0

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 175,004.92 137,100

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ 0.00 50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 109,392.00 109,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ(สปสช.) 0.00 0
เงินสมทบตำมระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ิน 0.00 400,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 2,007,200.00 0
เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ชคบ.) 375,792.80 0

เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 1,085,922.00 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 0.00 50,000

เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 50,000

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 0.00 50,000
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24,418,611.83 28,868,200.00

24,418,611.83 28,868,200.00

24,418,611.83 28,868,200.00

24,418,611.83 28,868,200.00

1,001,294.45 871,500.00 9.47 %

240,111.29 312,000.00 0 %

240,111.29 312,000.00 0 %

368,175.00 342,000.00 0 %

2,553,157.68 2,376,000.00 0 %

4,402,849.71 4,213,500.00

5,666,012.90 6,419,000.00 9.81 %

162,400.00 218,400.00 0 %

230,438.71 236,400.00 0 %

775,920.00 687,000.00 -31.59 %

1,424,655.48 248,000.00 -100 %

105,798.39 32,000.00 -100 %

รวมงบกลาง 22,729,975.35 31,731,300

รวมงบกลาง 22,729,975.35 31,731,300

รวมงบกลาง 22,729,975.35 31,731,300

รวมแผนงานงบกลาง 22,729,975.35 31,731,300

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,429,920.00 954,000

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 351,000.00 312,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 351,000.00 312,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล
459,000.00 342,000

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2,422,643.23 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 5,013,563.23 4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 5,179,496.13 7,049,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 201,238.71 218,400

เงินประจ ำต ำแหน่ง 140,838.71 236,400

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 815,040.00 470,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,341,290.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 108,543.34 0
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8,365,225.48 7,840,800.00

12,768,075.19 12,054,300.00

0.00 50,000.00 0 %

6,500.00 24,000.00 0 %

85,200.00 50,000.00 100 %

305,000.00 356,000.00 -0.56 %

0.00 80,000.00 0 %

460,610.00 560,000.00

1,735,554.50 2,958,000.00 5.41 %

283,785.00 150,000.00 -33.33 %

3,500.00 12,000.00 0 %

0.00 40,000.00 -25 %

11,531.60 145,000.00 37.93 %

828,260.39 0.00 0 %

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 7,786,446.89 7,973,800

รวมงบบุคลากร 12,800,010.12 12,269,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 50,000

ค่ำเบ้ียประชุม 8,125.00 24,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 54,600.00 100,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 250,000.00 354,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 80,000

รวมค่าตอบแทน 419,835.00 608,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,898,878.50 3,118,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 661,827.00 100,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำจัดซ้ือพวงมำลำ ช่อดอกไม้  กระเช้ำดอกไม้  พำนพุ่มดอกไม้สด ฯลฯ 14,600.00 12,000

ค่ำชดใช้ควำมเสียหำย หรือค่ำสินไหมทดแทน  หรือค่ำปรับ 0.00 30,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ 156,116.00 200,000

ค่ำใช้จ่ำยเลือกต้ังนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 80,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 21,000.00 -100 %

0.00 1,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

341,664.30 549,800.00 57.98 %

3,204,295.79 3,976,800.00

243,807.00 280,000.00 -10.71 %

29,046.00 40,000.00 -100 %

44,964.00 70,000.00 0 %

0.00 30,000.00 -100 %

16,909.08 50,000.00 0 %

52,120.00 100,000.00 0 %

0.00 5,000.00 -100 %

207,427.00 220,000.00 22.73 %

594,273.08 795,000.00

โครงกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยของกระทรวงมหำดไทยกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ินจังหวัดอ่ำงทอง
12,500.00 0

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำลและจัดต้ังเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 20,000

โครงกำรจัดงำนวันเทศบำลและวันจัดต้ังเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

โครงกำรประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 1,650.00 0

โครงกำรประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 0.00 100,000

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 0.00 100,000

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 37,988.00 0

โครงกำรอบรมเร่ืองกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 0

โครงกำรอบรมเร่ืองกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 139,227.62 868,600

รวมค่าใช้สอย 2,922,787.12 4,598,600

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 93,611.00 250,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 7,240.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 39,477.00 70,000

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,000.00 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 58,187.20 100,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 209,930.00 270,000

รวมค่าวัสดุ 411,445.20 740,000
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929,438.54 1,200,000.00 0 %

145,004.60 150,000.00 -33.33 %

31,015.43 40,000.00 0 %

86,993.00 100,000.00 20 %

489,150.50 750,000.00 -33.33 %

0.00 20,000.00 0 %

1,681,602.07 2,260,000.00

5,940,780.94 7,591,800.00

0.00 0.00 0 %

0.00 56,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

51,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 946,121.13 1,200,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 50,348.29 100,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 30,904.67 40,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 105,463.80 120,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 159,494.20 500,000

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0.00 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,292,332.09 1,980,000

รวมงบด าเนินงาน 5,046,399.41 7,926,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนัง ขนำด 24,000 บีทียู 28,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนำด 

50,000  บีทียู
0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 57,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 46,900.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 40,000 บีทียู 51,000.00 0

จัดซ้ือช้ันเหล็กส ำหรับเก็บแฟ้มเอกสำรขนำด 4 ช้ัน 39,200.00 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพ 0.00 25,000

32



วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

9,500.00 0.00 0 %

233,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

293,900.00 56,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

293,900.00 56,000.00

19,002,756.13 19,702,100.00

จัดซ้ือเคร่ืองขยำยเสียงชนิดตู้เคล่ือนท่ีอเนกประสงค์ 0.00 0

จัดซ้ือชุดไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 49,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 22,000

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 44,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 9,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 0.00 15,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 0.00 26,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 231,100.00 181,900

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้

ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำออกแบบก่อสร้ำงและติดต้ังลิฟท์ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพลภำพและคนชรำ 128,000.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 128,000.00 0

รวมงบลงทุน 359,100.00 181,900

รวมงานบริหารท่ัวไป 18,205,509.53 20,378,300
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3,771,240.00 3,921,700.00 16.61 %

67,200.00 67,200.00 31.7 %

85,200.00 85,200.00 0 %

194,220.00 207,900.00 5.68 %

1,718,225.81 810,700.00 -100 %

163,800.64 47,300.00 -100 %

5,999,886.45 5,140,000.00

5,999,886.45 5,140,000.00

123,350.00 100,000.00 -50 %

148,940.00 200,000.00 50 %

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 3,530,520.00 4,573,100

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 67,200.00 88,500

เงินประจ ำต ำแหน่ง 85,200.00 85,200

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 181,740.00 219,700

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,796,525.81 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 181,566.98 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,842,752.79 4,966,500

รวมงบบุคลากร 5,842,752.79 4,966,500

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 116,650.00 50,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 361,280.00 300,000
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0.00 70,000.00 -14.29 %

327,690.00 370,000.00

882,922.00 1,923,400.00 12.72 %

0.00 100,000.00 -50 %

0.00 0.00 100 %

0.00 15,000.00 -33.33 %

70,669.31 250,000.00 -60 %

953,591.31 2,288,400.00

224,926.00 350,000.00 -57.14 %

8,285.00 90,000.00 -100 %

88,846.00 150,000.00 -86.67 %

37,627.00 30,000.00 -100 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 60,000

รวมค่าตอบแทน 523,170.00 410,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 955,420.97 2,168,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 131,720.00 50,000

โครงกำรจัดเก็บรำยได้เคล่ือนท่ี 0.00 10,000

โครงกำรจัดท ำสต๊ิกเกอร์รับช ำระค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 0.00 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 80,637.77 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,167,778.74 2,338,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 230,352.40 150,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 49,435.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 73,928.00 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 99,919.00 0
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0.00 5,000.00 1,290 %

20,883.20 40,000.00 0 %

172,680.00 200,000.00 -85.9 %

0.00 5,000.00 -60 %

0.00 2,000.00 0 %

0.00 90,000.00 -94.44 %

0.00 5,000.00 -60 %

247,708.00 300,000.00 -92.23 %

16,516.00 60,000.00 -91.67 %

817,471.20 1,327,000.00

301,315.00 469,300.00 0 %

183,278.97 300,000.00 0 %

1,802.25 10,000.00 0 %

179,631.60 178,000.00 0 %

666,027.82 957,300.00

2,764,780.33 4,942,700.00

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 69,500

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,903.40 40,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 331,650.00 28,200

วัสดุกำรเกษตร 0.00 2,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 2,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 72,000.00 5,000

วัสดุกีฬำ 0.00 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 290,495.00 23,300

วัสดุอ่ืน 31,254.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,195,936.80 347,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 322,999.82 469,300

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 340,242.62 300,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,826.65 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 181,557.60 178,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 846,626.69 957,300

รวมงบด าเนินงาน 3,733,512.23 4,052,300
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27,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

27,500.00 0.00

27,500.00 0.00

8,792,166.78 10,082,700.00

27,794,922.91 29,784,800.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 0.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 0.00 69,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี1 (จอแสดงภำพขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
66,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) ส ำหรับกระดำษขนำด A 3 6,300.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 7,500.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 94,800.00 69,000

รวมงบลงทุน 94,800.00 69,000

รวมงานบริหารงานคลัง 9,671,065.02 9,087,800

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 27,876,574.55 29,466,100
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2,629,200.00 1,938,000.00 8.38 %

246,240.00 264,000.00 10.76 %

1,499,880.00 290,000.00 -100 %

163,010.00 29,000.00 -100 %

4,538,330.00 2,521,000.00

4,538,330.00 2,521,000.00

0.00 20,000.00 -50 %

0.00 50,000.00 -100 %

0.00 30,000.00 -16.67 %

0.00 100,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,478,900.00 2,100,500

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 231,060.00 292,400

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,461,724.67 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 175,872.74 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,347,557.41 2,392,900

รวมงบบุคลากร 4,347,557.41 2,392,900

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 10,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 25,000

รวมค่าตอบแทน 12,500.00 35,000
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414,675.26 1,665,000.00 14.11 %

60,242.40 50,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

5,900.00 20,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 20,000.00 -100 %

84,031.10 300,000.00 0 %

564,848.76 2,075,000.00

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 320,985.00 1,900,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 19,920.00 50,000

โครงกำรจัดต้ังจุดบริกำรประชำชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง

เทศกำล
0.00 10,000

โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชนเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง

เทศกำล
3,500.00 0

โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0

โครงกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 20,000

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 159,980.00 300,000

รวมค่าใช้สอย 504,385.00 2,280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 8,016.00 0

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 0
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0.00 20,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 100,000.00 0 %

136,743.00 200,000.00 0 %

0.00 10,000.00 -100 %

13,800.00 62,000.00 -19.35 %

12,104.00 15,000.00 -100 %

90,500.00 139,000.00 -28.06 %

0.00 90,000.00 -100 %

0.00 20,000.00 0 %

253,147.00 686,000.00

153,480.34 1,702,500.00 -75.82 %

20,830.06 60,000.00 0 %

3,119.64 10,000.00 0 %

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,870.00 0

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 78,684.00 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 93,890.00 200,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,100.00 0

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 14,000.00 100,000

วัสดุจรำจร 0.00 0

วัสดุอ่ืน 0.00 20,000

รวมค่าวัสดุ 213,560.00 470,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 125,183.74 411,700

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 21,181.95 60,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 4,005.00 10,000
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8,988.00 10,000.00 0 %

186,418.04 1,782,500.00

1,004,413.80 4,643,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 100,000.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

100,000.00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,988.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 159,358.69 491,700

รวมงบด าเนินงาน 889,803.69 3,276,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 18,000 บีทียู 21,000.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,000.00 0

รวมงบลงทุน 21,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอ่ำงทอง
0.00 100,000

โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดอ่ำงทอง
100,000.00 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 100,000
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5,642,743.80 7,264,500.00

5,642,743.80 7,264,500.00

2,550,120.00 2,596,800.00 6.11 %

67,200.00 39,200.00 71.43 %

85,200.00 57,200.00 48.95 %

803,620.00 277,200.00 -100 %

50,000.00 10,000.00 -100 %

3,556,140.00 2,980,400.00

3,556,140.00 2,980,400.00

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 -100 %

0.00 34,000.00 -47.06 %

25,900.00 44,000.00

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 5,358,361.10 5,769,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,358,361.10 5,769,600

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,091,930.00 2,755,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 16,800.00 67,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 34,800.00 85,200

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 752,385.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 50,101.07 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,946,016.07 2,907,800

รวมงบบุคลากร 2,946,016.07 2,907,800

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 12,900.00 50,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 18,000

รวมค่าตอบแทน 41,640.00 68,000
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1,956,445.02 2,728,100.00 -8.36 %

12,988.00 70,000.00 42.86 %

0.00 50,000.00 100 %

9,300.00 100,000.00 100 %

1,978,733.02 2,948,100.00

78,456.00 100,000.00 0 %

1,745.00 20,000.00 -50 %

49,985.00 110,000.00 -27.27 %

10,740.00 30,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

21,980.00 50,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

32,249.00 50,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

135,111.00 200,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

330,266.00 595,000.00

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,096,460.16 2,500,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ 64,454.00 100,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 4,750.00 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 52,969.34 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,218,633.50 2,900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 614,084.20 100,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 59,905.00 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 79,615.16 80,000

วัสดุก่อสร้ำง 47,452.00 30,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,916.00 50,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 5,000

วัสดุกำรเกษตร 36,805.00 50,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 189,750.00 200,000

วัสดุอ่ืน 175,000.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,227,527.36 555,000
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1,515,840.89 1,200,000.00 0 %

421,475.33 373,000.00 -9.92 %

11,332.07 36,000.00 -27.78 %

126,217.20 80,000.00 -50 %

2,074,865.49 1,689,000.00

4,409,764.51 5,276,100.00

13,910.00 0.00 0 %

22,760.00 0.00 0 %

20,700.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

57,370.00 0.00

57,370.00 0.00

8,023,274.51 8,256,500.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 1,611,258.24 1,200,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 571,113.29 336,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 19,196.82 26,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 119,925.60 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,321,493.95 1,602,000

รวมงบด าเนินงาน 5,809,294.81 5,125,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร 0.00 0

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบมีลูกล้อ แบบ 40 ช่องว่ำง 0.00 0

จัดซ้ือตู้เหล็กแขวนแฟ้ม แบบ 4 ล้ินชัก มีกุญแจล็อก 0.00 0

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0.00 49,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 0.00 34,000

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 0.00 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 88,900

รวมงบลงทุน 0.00 88,900

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 8,755,310.88 8,121,700
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58,025,534.69 59,676,400.00 4.71 %

5,096,026.75 6,241,000.00 -0.61 %

7,235,180.39 7,734,900.00 3 %

231,060.00 243,000.00 -100 %

5,494,068.39 5,871,600.00 14.03 %

775,820.32 756,800.00 26.61 %

76,857,690.54 80,523,700.00

76,857,690.54 80,523,700.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 55,402,097.63 62,488,200

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 4,745,363.43 6,202,800

เงินวิทยฐำนะ 6,877,790.97 7,966,800

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 442,140.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 5,329,076.34 6,695,100

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 828,915.91 958,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 73,625,384.28 84,311,100

รวมงบบุคลากร 73,625,384.28 84,311,100

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน
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0.00 74,000.00 33.51 %

55,900.00 74,000.00

0.00 671,500.00 -100 %

0.00 10,778,000.00 -100 %

0.00 271,200.00 -100 %

21,120.00 1,236,000.00 -84.95 %

0.00 0.00 0 %

0.00 80,000.00 -100 %

0.00 400,000.00 -100 %

0.00 3,000,000.00 -100 %

0.00 429,000.00 -100 %

0.00 200,000.00 -100 %

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 98,800

รวมค่าตอบแทน 71,075.00 98,800

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ 146,580.00 186,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมพัฒนำบุคลำกรระดับกลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถ่ินท่ี 2

 (ภำคกลำงตอนบน 2)
150,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ

ท้องถ่ิน (SBMLD)
0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 0.00 0
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0.00 160,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 400,000.00 -100 %

60,000.00 200,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 200,000.00 -100 %

0.00 200,000.00 -100 %

20,000.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์กำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 12,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง "สถำนศึกษำพอเพียง" สู่ "ศูนย์กำรเรียนรู้

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง"

296,800.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง “สถำนศึกษำพอเพียง” สู่ “ศูนย์กำร

เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลเมือง

อ่ำงทอง
0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมรักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
200,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดท ำแผนพัฒนำ

กำรศึกษำดีเด่นระดับองค์กรปกปกครองส่วนท้องถ่ิน
0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดเด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 30,870.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำสังกัด

เทศบำลเมืองอ่ำงทอง
0.00 0

ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรท่องเท่ียวในสถำนศึกษำ

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
50,000.00 0
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2,178,000.00 2,016,000.00 -100 %

0.00 67,200.00 -100 %

0.00 374,000.00 -100 %

0.00 9,234,200.00 -100 %

0.00 20,000.00 -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 %

0.00 100,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

20,770,970.00 0.00 0 %

0.00 1,600,000.00 -100 %

23,050,090.00 31,737,100.00

0.00 10,000.00 0 %

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนเทศบำล 1-4 และศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
2,496,000.00 0

ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0.00 0

ค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 0.00 0

ค่ำอำหำรกลำงวัน 0.00 0

โครงกำรเเข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 0.00 0

โครงกำรแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 0.00 20,000

โครงกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 0.00 527,000

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน
0.00 11,331,800

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) 0.00 238,500

โครงกำรค่ำปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 0.00 440,000

โครงกำรค่ำอำหำรกลำงวัน 0.00 11,060,000

โครงกำรมหกรรมวิชำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 50,000

โครงกำรมหกรรมวิชำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 0

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนเทศบำล 1-4 และศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลเมืองอ่ำงทอง
0.00 2,016,000

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 22,176,160.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 25,558,410.00 25,869,300

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 10,000
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0.00 9,190,200.00 -9.95 %

6,758,441.24 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

6,758,441.24 9,200,200.00

29,864,431.24 41,011,300.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

9,649,820.00 11,264,400.00 29.26 %

9,649,820.00 11,264,400.00

9,649,820.00 11,264,400.00

116,371,941.78 132,799,400.00

124,395,216.29 141,055,900.00

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 8,275,900

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 6,921,321.62 0

วัสดุกำรศึกษำ 10,000.00 0

รวมค่าวัสดุ 6,931,321.62 8,285,900

รวมงบด าเนินงาน 32,560,806.62 34,254,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงทำสีอำคำรเรียน5 โรงเรียนเทศบำล 3 วัดชัยมงคล 147,000.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 147,000.00 0

รวมงบลงทุน 147,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอำหำรกลำงวัน 9,618,052.00 14,560,000

รวมเงินอุดหนุน 9,618,052.00 14,560,000

รวมงบเงินอุดหนุน 9,618,052.00 14,560,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 115,951,242.90 133,125,100

รวมแผนงานการศึกษา 124,706,553.78 141,246,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
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2,024,098.71 2,410,000.00 14.32 %

237,600.00 252,000.00 27.78 %

67,200.00 67,200.00 0 %

506,400.00 540,000.00 12.04 %

1,978,215.23 647,000.00 -47.6 %

175,739.99 45,000.00 -20 %

4,989,253.93 3,961,200.00

4,989,253.93 3,961,200.00

0.00 0.00 100 %

55,960.00 10,000.00 400 %

72,000.00 72,000.00 0 %

0.00 40,000.00 25 %

130,360.00 122,000.00

5,677,186.71 5,510,600.00 5.13 %

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,574,747.42 2,755,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 237,600.00 322,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 67,200.00 67,200

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 273,250.00 605,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,141,404.50 339,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 80,531.61 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,374,733.53 4,124,200

รวมงบบุคลากร 3,374,733.53 4,124,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 43,200.00 72,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 50,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000.00 72,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 50,000

รวมค่าตอบแทน 120,000.00 244,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 6,704,193.81 5,793,400

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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41,288.00 10,000.00 1,100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 40,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

43,599.00 72,400.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

19,910.00 0.00 0 %

387,486.63 580,000.00 -65.52 %

6,169,470.34 6,213,000.00

25,176.00 40,000.00 -25 %

9,906.00 15,000.00 -33.33 %

248,962.50 110,000.00 -9.09 %

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ 28,560.00 120,000

โครงกำรควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้ำของ 79,740.00 0

โครงกำรควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้ำของ 0.00 40,000

โครงกำรจัดกิจกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม"ส่ิงแวดล้อมโลก" 0.00 10,000

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คน

ปลอดภัย  จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
62,131.00 0

โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ
0.00 72,400

โครงกำรเฝ้ำระวังสำรปนเป้ือนในอำหำรสด 0.00 10,000

โครงกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร 0.00 20,000

โครงกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 381,240.70 200,000

รวมค่าใช้สอย 7,255,865.51 6,265,800

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 24,248.00 30,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,712.00 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 96,950.00 100,000
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0.00 20,000.00 -50 %

69,255.60 170,000.00 -41.18 %

843,973.70 1,185,000.00 -24.05 %

169,677.00 50,000.00 -40 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

46,790.00 30,000.00 0 %

1,413,740.80 1,620,000.00

365,149.88 420,000.00 -4.76 %

17,352.52 30,000.00 0 %

3,534.21 15,000.00 0 %

8,206.90 10,000.00 0 %

394,243.51 475,000.00

8,107,814.65 8,430,000.00

วัสดุก่อสร้ำง 62,478.37 10,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 53,792.50 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 741,022.30 900,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 84,000.00 30,000

วัสดุกำรเกษตร 0.00 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 10,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,400.00 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,107,603.17 1,240,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 365,992.99 400,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 20,496.85 30,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 11,428.67 15,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 1,893.90 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 399,812.41 455,000

รวมงบด าเนินงาน 8,883,281.09 8,204,800

52



วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00

15,000.00 0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 16,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 32,000 บีทียู 41,800.00 43,000

จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 23,600.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้มติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer)
0.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink

 Tank Printer)
0.00 15,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 9,000.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 2,500.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,900.00 58,000

รวมงบลงทุน 109,900.00 58,000
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0.00 90,000.00 -100 %

0.00 440,000.00 0 %

0.00 530,000.00

0.00 530,000.00

13,112,068.58 12,921,200.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรสนับสนุนบประมำณจัดต้ังศูนย์พักคอยและแยกกักในชุมชน 

(Community Isolation) อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
0.00 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน

สำธำรณสุข
360,000.00 440,000

รวมเงินอุดหนุน 360,000.00 440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 360,000.00 440,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 12,727,914.62 12,827,000
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0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 1,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 1,000.00 -100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 1,000.00 0 %

0.00 13,000.00

0.00 23,000.00

0.00 23,000.00

13,112,068.58 12,944,200.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 10,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 5,000

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 0

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 10,000

วัสดุกำรเกษตร 0.00 1,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 26,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 36,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 36,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 12,727,914.62 12,863,000
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902,520.00 843,000.00 4.8 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

369,000.00 198,400.00 -0.81 %

19,830.00 0.00 0 %

1,291,350.00 1,041,400.00

1,291,350.00 1,041,400.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,398,140.00 883,500

เงินประจ ำต ำแหน่ง 4,500.00 0

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 197,940.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 534,120.00 196,800

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 45,300.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,180,000.00 1,080,300

รวมงบบุคลากร 3,180,000.00 1,080,300
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0.00 110,000.00 -36.36 %

60,000.00 110,000.00 20 %

0.00 20,000.00 0 %

63,420.00 240,000.00

325,233.50 650,000.00 23.08 %

0.00 100,000.00 -80 %

13,576.00 80,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

60,170.00 50,000.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 75,600.00 70,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 10,000.00 132,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 97,700.00 222,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 365,521.50 800,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 0.00 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 34,960.00 80,000

โครงกำรจัดกิจกรรมวันพัฒนำ 0.00 200,000

โครงกำรจัดกิจกรรมวันพัฒนำ 22,390.00 0

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ 16,480.00 0

โครงกำรฝึกอบรมและส่งเสริมอำชีพ (แผนชุมชน) 0.00 50,000

57



วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

3,300.00 50,000.00 400 %

402,279.50 930,000.00

27,361.00 50,000.00 0 %

0.00 20,000.00 -100 %

3,715.00 20,000.00 0 %

97,624.00 150,000.00 -100 %

0.00 5,000.00 0 %

39,567.00 100,000.00 0 %

168,267.00 345,000.00

0.00 10,000.00 0 %

3,790.26 10,000.00 100 %

14,654.72 20,000.00 -50 %

7,248.38 10,000.00 0 %

25,693.36 50,000.00

659,659.86 1,565,000.00

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดเวทีประชำคม 0.00 200,000

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 0.00 300,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 14,450.00 250,000

รวมค่าใช้สอย 453,801.50 1,900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 35,151.00 50,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 61,500.00 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 1,530.00 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,560.00 100,000

รวมค่าวัสดุ 141,741.00 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 1,018.68 10,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 2,816.88 20,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 12,968.40 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,988.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,791.96 50,000

รวมงบด าเนินงาน 719,034.46 2,347,000
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

1,951,009.86 2,606,400.00

1,951,009.86 2,606,400.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 40,350.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู 47,000.00 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 23,000.00 46,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)ส ำหรับกระดำษขนำด A3 6,300.00 0

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA 2,500.00 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 119,150.00 51,000

รวมงบลงทุน 119,150.00 51,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 4,018,184.46 3,478,300

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,018,184.46 3,478,300
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3,805,100.00 3,571,000.00 9.77 %

67,200.00 134,400.00 -50 %

127,200.00 152,400.00 -32.28 %

725,100.00 780,000.00 4.62 %

2,796,066.45 806,000.00 -47.89 %

243,485.16 175,000.00 -58.86 %

7,764,151.61 5,618,800.00

7,764,151.61 5,618,800.00

0.00 20,000.00 100 %

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 733,470.00 3,920,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 16,800.00 67,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 34,800.00 103,200

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 816,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 420,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0.00 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 785,070.00 5,398,400

รวมงบบุคลากร 785,070.00 5,398,400

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 40,000
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75,250.00 100,000.00 -40 %

0.00 75,000.00 0 %

106,750.00 195,000.00

16,278.50 12,000.00 -16.67 %

0.00 70,000.00 42.86 %

15,300.00 40,000.00 0 %

31,578.50 122,000.00

48,986.00 180,000.00 -55.56 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

58,327.00 200,000.00 0 %

107,313.00 400,000.00

ค่ำเช่ำบ้ำน 0.00 60,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 75,000

รวมค่าตอบแทน 4,400.00 175,000

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 18,369.50 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0.00 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 12,000.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 30,369.50 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 47,391.00 80,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,900.00 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 163,900.00 200,000

รวมค่าวัสดุ 215,191.00 300,000

61



วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

245,641.50 717,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

8,009,793.11 6,335,800.00

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 0.00

รวมงบด าเนินงาน 249,960.50 625,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือส่ิงปลูกสร้ำงต่ำง ๆ

จัดท ำป้ำยช่ือชุมชน 0.00 500,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 500,000

รวมงบลงทุน 0.00 500,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,035,030.50 6,523,400

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,680,653.10 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000.00 0

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 684,840.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 3,140,425.33 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 292,774.33 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,840,692.76 0

รวมงบบุคลากร 6,840,692.76 0
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

106,022.49 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

240,311.50 0.00 0 %

346,333.99 0.00

392,110.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

111,827.02 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

221,332.80 0.00 0 %

9,500.00 0.00 0 %

734,769.82 0.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 79,200.00 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 41,900.00 0

รวมค่าตอบแทน 121,100.00 0

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,950.00 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 81,268.80 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 756,505.93 0

รวมค่าใช้สอย 858,724.73 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 583,670.00 0

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,960.00 0

วัสดุก่อสร้ำง 184,403.80 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,490.00 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 261,351.10 0

วัสดุสนำม 0.00 0

รวมค่าวัสดุ 1,040,874.90 0
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83,256.29 0.00 0 %

33,368.81 0.00 0 %

11,543.16 0.00 0 %

6,291.60 0.00 0 %

134,459.86 0.00

1,215,563.67 0.00

238,154.12 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

238,154.12 0.00

238,154.12 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 70,673.60 0

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 52,831.44 0

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 11,808.58 0

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 6,291.60 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 141,605.22 0

รวมงบด าเนินงาน 2,162,304.85 0

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

เงินชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำงกรณีท่ีมีกำรท ำสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0.00 0

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงซ่อมแซมเสำไฟฟ้ำไฮแมส 476,000.00 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 476,000.00 0

รวมงบลงทุน 476,000.00 0
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401,575.93 0.00 0 %

401,575.93 0.00

401,575.93 0.00

1,855,293.72 0.00

1,723,680.00 3,620,000.00 16.02 %

0.00 30,000.00 0 %

308,546.27 309,000.00 29.45 %

2,032,226.27 3,959,000.00

100,150.00 120,000.00 66.67 %

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ขยำยเขตไฟฟ้ำในเขตเทศบำลเมืองอ่ำงทอง 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 9,478,997.61 0

งานสวนสาธารณะ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,940,715.00 4,200,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0.00 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 117,670.60 400,000

รวมค่าใช้สอย 2,058,385.60 4,630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,900.00 200,000
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0.00 100,000.00 0 %

42,000.00 100,000.00 0 %

159,570.30 400,000.00 25 %

124,450.00 200,000.00 50 %

0.00 60,000.00 0 %

40,000.00 50,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

466,170.30 1,040,000.00

2,498,396.57 4,999,000.00

0.00 0.00 100 %

6,875.00 0.00 0 %

9,875.00 0.00 0 %

16,750.00 0.00

16,750.00 0.00

2,515,146.57 4,999,000.00

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 100,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 39,840.00 100,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 195,259.90 500,000

วัสดุกำรเกษตร 157,510.00 300,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 60,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 50,000

วัสดุอ่ืน 0.00 10,000

รวมค่าวัสดุ 396,509.90 1,320,000

รวมงบด าเนินงาน 2,454,895.50 5,950,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 0.00 95,000

ครุภัณฑ์ส ำรวจ

จัดซ้ือเทปวัดตลับเมตรสำยโลหะ ยำว 30 เมตร 0.00 0

จัดซ้ือเทปวัดสำยเทปใยแก้ว ยำว 100 เมตร 0.00 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 95,000

รวมงบลงทุน 0.00 95,000

รวมงานสวนสาธารณะ 2,454,895.50 6,045,000

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

66



วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2565  14:45:22

2,048,312.10 2,103,000.00 21.87 %

628,043.86 290,000.00 -31.03 %

2,676,355.96 2,393,000.00

100,596.05 531,000.00 -66.1 %

18,048.00 40,000.00 -25 %

1,207,769.80 1,920,000.00 -1.04 %

1,326,413.85 2,491,000.00

0.00 0.00 100 %

1,284.00 5,000.00 0 %

5,914.13 10,000.00 0 %

7,198.13 15,000.00

4,009,967.94 4,899,000.00

0.00 0.00 100 %

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,028,077.65 2,563,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 478,428.03 200,000

รวมค่าใช้สอย 2,506,505.68 2,763,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้ำง 213,546.32 180,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,490.00 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,101,193.40 1,900,000

รวมค่าวัสดุ 1,322,229.72 2,110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 42,731.50 50,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,284.00 5,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 6,278.76 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 50,294.26 65,000

รวมงบด าเนินงาน 3,879,029.66 4,938,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนำด 13,000 บีทียู 0.00 23,500
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0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

4,009,967.94 4,899,000.00

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 0.00

12,600.00 32,000.00 -6.25 %

12,600.00 32,000.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำด 315 KVA 259,707.85 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 259,707.85 23,500

รวมงบลงทุน 259,707.85 23,500

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 4,138,737.51 4,961,500

งานบ าบัดน  าเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 534,550.00 0

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 198,230.00 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 789,935.04 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 93,091.38 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,615,806.42 0

รวมงบบุคลากร 1,615,806.42 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 30,000
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357,190.14 1,411,200.00 7.09 %

3,288.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 -100 %

6,750.00 160,000.00 -37.5 %

367,228.14 1,591,200.00

14,885.00 24,000.00 0 %

5,690.00 15,000.00 -33.33 %

0.00 15,000.00 0 %

127,961.30 160,000.00 -6.25 %

19,200.00 24,000.00 -16.67 %

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 119,110.00 1,511,200

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักรฯ 0.00 10,000

โครงกำรคลองสวยน้ ำใส 0.00 10,000

โครงกำรคลองสวยน้ ำใส 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 83,355.30 100,000

รวมค่าใช้สอย 202,465.30 1,631,200

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 18,395.00 24,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,275.04 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,180.00 15,000

วัสดุก่อสร้ำง 90,624.72 150,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 23,400.00 20,000
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0.00 24,000.00 -16.67 %

0.00 5,000.00 0 %

7,950.00 34,000.00 -26.47 %

175,686.30 301,000.00

230,374.21 330,000.00 51.52 %

19,157.02 40,000.00 0 %

1,341.78 5,000.00 0 %

9,597.90 10,000.00 0 %

260,470.91 385,000.00

815,985.35 2,309,200.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

วัสดุกำรเกษตร 0.00 20,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,740.00 25,000

รวมค่าวัสดุ 171,614.76 269,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 260,046.83 500,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 17,710.76 40,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 1,903.53 5,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 8,859.60 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 288,520.72 555,000

รวมงบด าเนินงาน 662,600.78 2,485,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

จัดซ้ือเก้ำอ้ี 10,000.00 0

จัดซ้ือเก้ำอ้ีแบบล้อเล่ือนแบบพนักสูง 5,800.00 0
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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

815,985.35 2,309,200.00

17,206,186.69 18,543,000.00

1,956,182.00 2,422,000.00 11.56 %

18,000.00 60,000.00 0 %

212,700.00 227,000.00 7.05 %

54,000.00 0.00 0 %

6,000.00 0.00 0 %

2,246,882.00 2,709,000.00

2,246,882.00 2,709,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนำด 

30,000 บีทียู
0.00 41,500

จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 AV 0.00 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนักงำน(จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 0.00 17,000

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0.00 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,800.00 71,000

รวมงบลงทุน 15,800.00 71,000

รวมงานบ าบัดน  าเสีย 2,294,207.20 2,556,200

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 19,401,868.32 20,086,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0.00 2,702,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 0.00 60,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 0.00 243,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0.00 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0.00 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 3,005,000

รวมงบบุคลากร 0.00 3,005,000
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0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

2,246,882.00 2,709,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0.00 2,442,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,442,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 2,442,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 0.00 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 200,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 5,647,000
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0.00 200,000.00 -100 %

0.00 200,000.00

0.00 200,000.00

0.00 200,000.00

2,246,882.00 2,909,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 20,000.00

0.00 20,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 0.00 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 5,647,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 394,846.00 50,000

โครงกำรงำนชุมนุมลูกเสือท้องถ่ินแห่งชำติ 0.00 10,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 0.00 50,000

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 119,689.00 0

โครงกำรร่วมกิจกรรมวันลูกเสือ 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 514,535.00 120,000

รวมงบด าเนินงาน 514,535.00 120,000
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0.00 20,000.00

0.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

23,600.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

23,600.00 40,000.00

23,600.00 40,000.00

23,600.00 40,000.00

23,600.00 60,000.00

0.00 150,000.00 33.33 %

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 514,535.00 120,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนประเพณีเน่ืองในวันข้ึน ปีใหม่ 0.00 20,000

โครงกำรจัดงำนประเพณีเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 12,500.00 0

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 16,000.00 0

โครงกำรประเพณีลอยกระทง 0.00 10,000

โครงกำรประเพณีวันสงกรำนต์ 0.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 28,500.00 40,000

รวมงบด าเนินงาน 28,500.00 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 28,500.00 40,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 543,035.00 160,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0.00 200,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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0.00 0.00 100 %

0.00 100,000.00 -100 %

0.00 600,000.00 0 %

0.00 850,000.00

0.00 10,000.00 0 %

0.00 600,000.00 8.33 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 200,000.00 85 %

0.00 150,000.00 0 %

0.00 640,000.00 9.38 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 5,000.00 0 %

0.00 1,810,000.00

0.00 150,000.00 0 %

0.00 60,000.00 -50 %

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 0.00 100,000

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรในอำณำจักรและนอกอำณำจักร 0.00 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0.00 600,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 900,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส ำนักงำน 0.00 10,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0.00 650,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0.00 5,000

วัสดุก่อสร้ำง 0.00 370,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0.00 150,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 700,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0.00 100,000

วัสดุสนำม 0.00 100,000

วัสดุอ่ืน 0.00 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 2,090,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ำไฟฟ้ำ 0.00 150,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 0.00 30,000
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ปี 2564 ปี 2565

0.00 15,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 245,000.00

0.00 2,905,000.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 2,905,000.00

0.00 2,905,000.00

     231,574,759.99 246,941,000.00

ปี 2566

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2563 ยอดต่าง (%)

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 0.00 15,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0.00 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 215,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 3,205,000

งบลงทุน

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ปรับปรุงระบบกำรจรำจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณส่ีแยกไฟแดงอ่ำงทอง 0.00 1,800,000

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

ปรับปรุงหลังคำโรงนอนอำคำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลเมือง

อ่ำงทอง
0.00 500,000

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

เงินชดเชยค่ำก่อสร้ำงกรณีท่ีมีกำรท ำสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 0.00 300,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 2,600,000

รวมงบลงทุน 0.00 2,600,000

รวมงานก่อสร้าง 0.00 5,805,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 5,805,000

รวมทุกแผนงาน 217,362,467.18 256,253,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 256,253,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 31,731,300 บาท
งบกลาง รวม 31,731,300 บาท

งบกลาง รวม 31,731,300 บาท
ค่าชําระหนี้เงินกู้ จํานวน 5,493,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้น ดังนี้ 
1. เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก 
ก.ส.ท. กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์  รวม 4 รายการตามสัญญา
เลขที่ 1291/107/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 
ปงบประมาณ 2566 เปนการจ่ายปที่ 4 ซึ่งต้องชําระหนี้
เงินต้น จํานวน 1,052,672.16 บาท
2. เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. 
กู้เพื่อซื้อดินและอาคารพาณิชย์สําหรับจัดตั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2 ตามสัญญา
เลขที่ 1847/36/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 
ปงบประมาณ 2566 เปนการจ่ายปที่ 4 ซึ่งต้องชําระหนี้
เงินต้น จํานวน 1,040,930.13 บาท
3.เพื่อจ่ายเปนคําชําระหนี้เงินต้นที่กู้จาก ก.ส.ท.
ตามที่เรียกเก็บ  จํานวน 3,400,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:25:26 หน้า : 1/95
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 406,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ย ดังนี้
1.เพื่อเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. กู้เพื่อ
ซื้อครุภัณท์ รวม 4 รายการ ตามสัญญาเลขที่ 1291/107
/2566 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556  และบันทึกต่อท้ายสัญญา 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 ปงบประมาณ 2566 เปนการจ่าย
ปที่4 ซึ่งต้องชําระดอกเบี้ย จํานวน 109,280.94 บาท 
2. เพื่อจ่ายเปนค่าชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ที่กู้จาก ก.ส.ท. กู้
เพื่อซื้อดินและอาคารพาณิชย์สําหรับจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองอ่างทอง 2 ตามสัญญาเลขที่ 1847/36/2561 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 
22 กันยายน 2563 ปงบประมาณ 2566 เปนการจ่ายปที่ 4 
ซึ่งต้องชําระดอกเบี้ย  จํานวน 227,342.115 บาท
3.เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้จาก ก.ส.ท. ตามที่เรียก
เก็บ  จํานวน 70,000 บาท   ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 477,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน
สังคม ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ.2556 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อ่างทองเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
ข้อ 33 ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน  300,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 177,500 บาท  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม 
พ.ร.บ.เงินทดแทน(ฉบับที่ 2)และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว4172 ลงวัน 24 ธันวาคม 2561 ตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,200,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,752,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยความพิการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 61 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสํารองจ่าย จํานวน 2,530,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกรณีที่
จําเปนตามความเหมาะสม ฯลฯ  ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 137,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย   จํานวน 137,066.21  บาท
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2543 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ตามข้อบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง
ประจําป โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ร้อยละ 1/6 (0.00167) 
ของรายรับจริงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม  เงินอุดหนุนทุก
ประเภท)  จํานวน 82,075,577.95 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/ว2999 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2555  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 301,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงาน
เทศบาลผู้รับบํานาญตามจํานวนผู้รับบํานาญที่มี
สิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินช่วยเหลือการครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 14 พ.ศ.2554 
เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือ
การครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญพ.ศ. 2521 และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสิทธิที่ได้รับ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
ตามสิทธิที่ได้รับและตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 909,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินตอบแทนให้แก่ลูกจ้างประจํา
ที่ออกจากงานเนื่องจากทํางานมานานตามสิทธิ
ที่ได้รับ ซึ่งจ่ายครั้งเดียวหรือจ่ายเปนรายเดือน 
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด   
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,775,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,775,510 บาท 
ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 3 
ของรายได้ประจําป  ตามเทศบัญญัติประจําปไม่รวม
รายได้จากพันธบัตรเงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/1187 ลงวันที2่4 พฤษภาคม 2542  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จํานวน 109,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 62  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง

เงินสมทบตามระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจากจัดสรร
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2557   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท
พนักงาน  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเสียชีวิต  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท
พนักงานจ้าง กรณีที่พนักงานจ้างเสียชีวิต 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท
ลูกจ้างประจําในกรณีที่ลูกจ้างประจําเสียชีวิต  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 20,378,300 บาท

งบบุคลากร รวม 12,269,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของผู้บริหารเทศบาล ให้แก่
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 342,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,973,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,049,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 218,400 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 236,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายฯ 
ตามสิทธิที่ได้รับ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจํา
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 7,926,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 608,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการ
ประเมินการปรับปรุงตําแหน่งฯ คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ คณะกรรมการสอบทางวินัยฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกเทศบาลที่ได้
รับการแต่งตั้งให้เปนคณะกรรมการสามัญและวิสามัญ
ประจําสภาและค่าประชุมอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการต่างๆ 
พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้สอย รวม 4,598,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,118,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
ค่าตกแต่งสถานที่ราชการ สวนหย่อมเนื่องในเทศกาลต่างๆ   
ค่าจัดทํารายงานกิจการเทศบาลและปฏิทินประจําป  
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาล  
วารสาร  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบการก่อสร้างต่าง ๆ 
ฯลฯ   เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และ
หรือเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการในโครงการต่างๆ  ดังนี้ 
  1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแล
รักษาความสะอาดสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
  2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรักษา
ความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง
  3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานการเจ้าหน้าที่
  5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
  6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
สํานักงานด้านนิติการและงานกิจการสภา
  7. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทํางานต่างๆ
ให้แก่สํานักปลัดเทศบาล 
                                ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า
1.ค่ารับรอง จํานวน 100,000 บาท แยกเปน
  1.1 ค่ารับรองผู้มาทัศนศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
กิจการเทศบาล ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มานิเทศน์งานหรือดําเนินกิจการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 
ของรายได้จริงประจําปงบประมาณที่ล่วงมา(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
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พานพุ่มดอกไม้สด 
ฯลฯ

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้สด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  หรือค่าปรับ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน หรือค่าปรับ เช่น ค่าชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง 
หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
กระทําผิดละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตามพรบ. ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กําหนดไว้ หรือ ค่าปรับ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิก
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล    

โครงการจัดงานวันเทศบาลและจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล
และวันจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเอกสาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 92 ลําดับที่ 4  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประชาคม เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หน้า 92 ลําดับที่ 5 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการฯ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 93  ลําดับที่ 9  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล

โครงการอบรมเรื่องการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 93  ลําดับที่ 10 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 868,600 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ และ
รวมถึงซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่นๆ  ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล     
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ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็ม
หมุด ซอง ธงชาติ แฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ ภาพเขียนแผงปดประกาศ เทป
พีวีซีแบบใส แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม แก้วน้ํา ช้อน ส้อม 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตาถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 270,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,980,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของเทศบาลที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเทศบาลที่
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ในการติดต่อราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ 
ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง(ระบบCLOUD  HOSTING) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล  
      

งบลงทุน รวม 181,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 181,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จํานวน 1 กล้อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยนสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้อง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ชุดเลนส์ไม่น้อยกว่า 
11-22 mm  ตั้งตามราคาท้องตลาด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 49,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGAขนาด 5000 ANSI Lumens พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล(จอแสดงผลขนาด
ไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
สํานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Networkจํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
สี ชนิด Networkจํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:25:26 หน้า : 17/95

93



งานบริหารงานคลัง รวม 9,087,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,966,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,966,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,573,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
กองคลัง  ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล 
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานเทศบาลทุกระดับ ที่ได้รับการปรับ
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับ
เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวย
การกองคลังและหัวหน้าฝ่าย  ตามสิทธิที่ได้รับ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 219,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําประจําป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 4,052,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 
และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป กองคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่กําหนดไว้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0809.3/ว 4522  ลว 9 สิงหาคม 2559 และหนังสือสั่งการ
ที่กําหนดไว้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 2,338,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,168,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเพื่อจ่ายเปนค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สําหรับกองคลัง เช่น
  1 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่มเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
เข้าเล่ม  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกันภัยรถยนต์  
  2 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชําระภาษีผ่าน
ธนาคารค่าธรรมเนียมผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เปนต้น
  3 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการ
โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา
ความปลอดภัยสวนสุขภาพ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ 
  - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
สวนสุขภาพ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ 
  -โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสระว่ายน้ําของ
สวนน้ํา    
  - โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัสดุ 
  - โครงการต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกองคลังหรืองานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
  - ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่ากําจัดปลวก  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ประปา เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ของทาง
ราชการและสวนหย่อม สวนสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

โครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 91 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์รับชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช่จ่ายในการจัดทําสติ๊กเกอร์ขอบคุณ
การชําระค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย เพื่อมอบแก่
ประชาชนผู้ชําระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเปนรายป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 92 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องปรับ
อากาศ และรวมถึงซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินในสวนสุขภาพและสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ 
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 347,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ   
กระดาษพิมพ์เขียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ  
ตรายาง แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตั๋ว  ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ  
สั่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อการจ้างพิมพ์ น้ําดื่ม  สําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านต่าง ๆ เช่น  
แปรง  ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายา
ดับกลิ่น ผ้าถูพื้น ผ้าทําความสะอาด น้ํายาล้างจาน  
กระจกเงา  น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 69,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ยางนอก 
ยางใน แบตเตอรี่  น้ํามันเบรก ครัช หม้อน้ํา ล้อ  ถังน้ํามัน 
ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟลม์
กรองแสง  กรวยจราจร กุญแจต่าง ๆ  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่น
สําหรับใช้กับยานพาหนะ  เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันแก๊สโซฮอล์ น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 28,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์  เช่น สารเคมี น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย  วัสดุ
เพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  
เคียว คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว  ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้ายแผ่นพับ
และสื่อประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน 
และสีต่าง ๆ  ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด  ภาพถ่ายดาวเทียม  
ขาตั้งกล้อง ฯลฯ  รวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น 
ชุดว่ายน้ํา  เสื้อ กางเกง  หมวกว่ายน้ํา  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง
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วัสดุกีฬา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  เช่น ห่วงยาง  
นกหวีด  แผ่นโฟม ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ ตาข่ายตีแบดมินตัน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 23,300 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้า
หมึกปริ้นเตอร์  หมึกพิมพ์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สายเคเบล 
สายแลน แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟ  
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปด - ปดแก๊ส อะไหล่บันได   อะไหล่ยางรอง
ราวบันได  อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสระว่ายน้ํา วัสดุอื่นที่ไม่เข้าพวกวัสดุต่างๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

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

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังทั้งหมด 
ได้แก่ สวนสุขภาพ สนามเทนนิส อาคารฟตเนส 
สระว่ายน้ําสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  เปนต้น 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลังทั้งหมด ได้แก่ สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อ
ราชการของกองคลังเทศบาล  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ  
ทางอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  กองคลัง

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALLinOne
สําหรับงานประมวลผล (จอไม่น้อย
กว่า21นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือน  ธันวาคม 2564 ประกาศ  
ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 5,769,600 บาท

งบบุคลากร รวม 2,392,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,392,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,100,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล     
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 292,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

งบดําเนินงาน รวม 3,276,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบ
แทน อปพร. และผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้ 
ตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล     
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ค่าใช้สอย รวม 2,280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าจ้างเหมา
บริการ ติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  และเพื่อจ่ายเปนค่าใช้
จ่ายจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจ้างเหมาบุคคล
ภายนอก ในโครงการต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอด ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล
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โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุ และ
ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   -เปนไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22  กันยายน 2557
   -เปนไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0804.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2566-2570) หน้า 57 
ลําดับที่ 2  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่า
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา16
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   -เปนไปตามแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 
ลําดับที่ 3 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  และ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงจอดรถยนต์  
โรงนอน ห้องวิทยุสื่อสาร ห้องธุรการ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยาง สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ํามันเบรก นอตและสกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ํา
รถยนต์ กันชน เบาะ ฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย 
แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ํา 
ท่อดูด  สะพานข้ามสายส่งน้ําดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี 
น้ํายาโฟม  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล   
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟ สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงภายใน  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 491,700 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 411,700 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้ประจําเดือน
ของสํานักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล     

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปา ของสํานักงาน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  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

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพื่อเปน"สถานที่
กลาง"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
ในการช่วยเหลือประชาชน
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560
   -เปนไปตามแผนพัฒนาฯ(พ.ศ.2566-2570)หน้าที่ 59
ลําดับที่ 9 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  
สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,121,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,907,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,907,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,755,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนนอก
เหนือจากเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา เงินเพิ่มเติมตามวุฒิแก่พนักงาน
เทศบาล และค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพตามมติ
คณะรัฐมนตรีและค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ที่พนักงานฯ ได้รับ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   กองการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารการ
ศึกษา ตามสิทธิที่ได้รับ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 5,125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ,
พนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
สั่งการที่กําหนดไว้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  กองการศึกษา 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานและลูกจ้างประจําตามสิทธิและหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   กองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 2,900,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ 
เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประกันรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น กําจัดปลวก 
ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปา โทรศัพท์และเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าตกแต่งสถานที่ของทางราชการ สวนหย่อม 
สวนสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และ
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบ
กิจการงานให้แก่เทศบาล ฯลฯ และเพื่อจ่าย
เปนค่าจ้างเหมาบริการในโครงการต่าง ๆ ดังนี้
  1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
ประจําความรู้จังหวัดอ่างทอง
  2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด
ประจําโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
  3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดสนาม
กีฬาจังหวัดอ่างทองและลานวัฒนธรรม
จังหวัดอ่างทอง    
  4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่
นักการประจําโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง    
  5.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติดูแล
รักษาต้นไม้และกําจัดวัชพืช โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง
  6.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรประจําขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  
  7.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
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ด้านงานการเจ้าหน้าที่ประจํากองการศึกษา
  8.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานกิจการนักเรียนประจํากองการศึกษา
  9.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานระบบสารสนเทศประจํา
กองการศึกษา
  10.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานพัสดุประจํากองการศึกษา
  11.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานการเงินและบัญชีประจํากองการศึกษา
  12.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานนิเทศประจํากองการศึกษา
  13.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมประจํากองการศึกษา
  14.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านงานธุรการประจํากองการศึกษา
  15.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ให้แก่กองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ  เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนฯลฯเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ.2557  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอม
พิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และ
ซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซมศูนย์อาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ซ่อมแซมห้อง
ประชุมกองการศึกษาซ่อมแซมหลังคาขุมทรัพย์
ความรู้จังหวัดอ่างทอง ซ่อมแซมทาสีอาคาร
ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ซ่อมแซมห้อง
ประชุมเล็กขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ตรายาง 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฟวเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ ไม้บรรทัด 
ลวดเสียบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อการจ้างพิมพ์ 
และวัสดุสํานักงานอื่น ๆฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนส์
เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า แผงบังคับทางไฟฟ้า
สปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า สตาร์เตอร์ ตลับแยกสายไฟ
และอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ ถ้วย ชาม น้ํายาขัด
ห้องน้ํา ชุดกาแฟ น้ํายาดับกลิ่น ผ้าถูพื้น ผ้าทํา
ความสะอาด 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 ก็อกน้ํา บานพับ กลอน ประตู 
ตะปู เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน
อ่างล้างมือ โถส้วม และอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ยางนอก แบตเตอรี่ ครัช หม้อน้ํา 
ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ยางใน ตลับลูกปืน 
น้ํามันเบรค หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย กระจก
มองข้างรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ น๊อตและ
สกูร สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง กรวยจราจร 
กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน  
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันแก๊สโซฮอส์ 
น้ํามันจารบี และอื่น ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์เช่น สารเคมี น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
ปุ๋ย วัสดุเพาะชําผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
สปริงเกลอร์ เคียว คราดซี่พรวนดินพันธุ์ไม้ กระถาง 
จอบ เสียม ดินผสม ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่างๆ เช่นรูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นป้าย 
แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สีต่าง ๆ ฟล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้ง
กล้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึกพิมพ์ ผ้าหมึกปริ้นเตอร์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เมนบอร์ดเม้าส์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอม
พิวเตอร์ สายเคเบิล สายแลน เมาส์ แป้นพิมพ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์-ไฟ 
ผ้าใบ ผ้าเต้นท์ ตราสัญลักษณ์ สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปด แก๊ส 
อะไหล่บันได อะไหล่ยางรองราวบันได อะไหล่
และอุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,602,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทองขุมทรัพย์ความรู้เทศบาล
เมืองอ่างทอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปากองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาล
เมืองอ่างทอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้
เทศบาลเมืองอ่างทอง  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของกองการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง ขุมทรัพย์ความรู้เทศบาล
เมืองอ่างทอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

งบลงทุน รวม 88,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 49,900 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่า จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1.เปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  2.ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ
ระบบ DLP 
  3.ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ
  4.ขนาดที่กําหนดเปนขนาดค่าความส่องสว่าง
ขั้นต่ํา (ANSI Lumens)  ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
สํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเปนไป
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  
9 มิถุนายน 2558  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VAจํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
  1. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts)  
  2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 133,125,100 บาท
งบบุคลากร รวม 84,311,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 84,311,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 62,488,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและ
พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําป 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,202,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล  ได้แก่ค่าตอบแทนราย
เดือนนอกเหนือจากเงินวิทยฐานะ ได้รับอัตราเท่ากับ
เงินวิทยฐานะและเงินปรับเพิ่มเงินเดือนให้ได้รับตาม
คุณวุฒิที่ ก.ศ.ศ. รับรอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 7,966,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและพนักงานครูเทศบาล  ที่มีสิทธิได้รับ  
ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6,695,100 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอนและผู้ดูแลเด็ก 
ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่งทดแทน
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้
ยุบเลิกตําแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่ง
ภารโรงและผู้ดูแลเด็กทั่วไป) และเงินปรับปรุง
ประจําป แยกเปนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน
497,700  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวน 6,197,400  บาท  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา            
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 958,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอนและ
ผู้ดูแลเด็กทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหน่ง
ทดแทนลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
ศึกษาที่ได้ยุบเลิกตําแหน่ง) และพนักงานจ้าง
ทั่วไป (ตําแหน่งภารโรงและผู้ดูแลเด็กทั่วไป) 
และเงินปรับปรุงประจําป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 34,254,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 98,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิ ตามสิทธิและ
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯกําหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 25,869,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าลงทะเบียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสาสอน
เด็กด้อยโอกาส ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน
6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 180,000 
บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประกาศ และกฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:25:27 หน้า : 45/95

121



โครงการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 527,000 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง อัตราคนละ 1,700 บาทต่อป ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  กองการศึกษา

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 11,331,800 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

จํานวน 238,500 บาท

-เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดเทศบาลเมือง
อ่างทอง ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
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โครงการค่าปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนที่บิดา/มารดา ผู้ปกครอง
มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อป 
ระดับประถมศึกษาอัตราคนละ 1,000 บาทต่อป
ระดับมัธยมศึกษาอัตราคนละ 3,000 บาทต่อป 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

โครงการค่าอาหารกลางวัน จํานวน 11,060,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,287,500  บาท               
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  10,000  บาท
และในส่วนที่เกินจะจัดสรรต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากสํานักงบประมาณ ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ ระดับภาค และระดับประเทศและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประกาศ และกฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ.การจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา
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โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1-4 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

จํานวน 2,016,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1-4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เช่น ครูสนับสนุน
การสอน ครูชาวต่างชาติ นักการภารโรง แม่บ้าน
และจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 8,285,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับ
ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น สมุด ปากกา 
กระดาษ ดินสอ ยางลบ สี ฟวเจอร์บอร์ด ฯลฯ 
และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา กองการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,275,900 บาท

-เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 8,265,900บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
จํานวน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
กองการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 14,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 14,560,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 14,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนอนุบาล
วัดอ่างทองสําหรับเปนค่าอาหารกลางวัน 
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,920,000 บาท
และในส่วนที่เกินจะจัดสรรต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากสํานักงบประมาณ ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 12,827,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,124,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,124,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,755,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจําป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 322,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษตอบแทนเปนราย
เดือนแก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เงินเพิ่มค่า
วิชาชีพ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ได้รับการปรับปรุงเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงิน
เดือนใหม่หรือปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงิน
เดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ เงินค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข (พตส.)  และค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตามสิทธิที่ได้รับ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 605,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯประจําป  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการ เงินค่าตอบแทนกําลังคนด้าน
สาธารณสุขหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจมีสิทธิ์ได้รับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบดําเนินงาน รวม 8,204,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันต
แพทย์) พร้อมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
กรณีพิเศษเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานให้กับหน่วยบริการ เงินค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างฯ ตามคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ ตาม
สิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าใช้สอย รวม 6,265,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,793,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าประยาง
รถ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ค่าเช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าภาษี
โรงเรือนที่ดินบริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมฯลฯ  
และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
หรือเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังนี้
 1. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
 2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บกวาด
รักษาความสะอาดถนน ทางเท้า ตลาดสด ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง               
 3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา
ความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศูนย์แพทย์ชุมชน          
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2            
 4. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ขับรถบรรทุกขยะ
        5. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน
งานส่งเสริมสุขภาพ
 6. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน
การจัดการทั่วไป
 7. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 8. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 9. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ต่างๆให้แก่กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของ เช่น ค่าป้าย ค่ายาสลบ 
ยานําสลบ เข็ม ไซริ้ง แอลกอฮอล์ ถุงมือ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)
หน้าที่ 45 ลําดับที่ 10  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม"สิ่งแวดล้อมโลก" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
อาทิ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)  หน้าที่ 81 ลําดับที่ 2  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 72,400 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  อาทิ  
ค่าป้าย  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม ไซริ้ง 
แอลกอฮอล์ ถุงมือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสํารวจจํานวน
สุนัขและแมว  และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557  ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)  หน้าที่ 44 
ลําดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสด อาทิ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าป้าย 
ค่าวิทยากร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง 
พ.ศ. 2570)  หน้าที่ 44 ลําดับที่ 6  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
อาทิ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570)  หน้าที่ 
48 ลําดับที่ 19  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์  เครื่องปรับอากาศ และ
อาคารต่างๆของเทศบาล ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดสด
เทศบาล 2 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ รวม 1,240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ 
ปากกา ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิปเข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ 
ซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม ม่านปรับแสง สิ่งตีพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน กุญแจ ภาพเขียน แผงปดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส  
แผนที่ หมึก พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษคาร์บอน สมุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟวส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเชนส์ เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ 
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หัวเทียน  ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ 
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น สี แปรงทาสี ขวาน จอบ เลื่อย เสียม ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับ
ลูกปืน น้ํามันเบรก หัวเทียน นอตและสกรู ไขควง 
เข็มขัดนิรภัย กรวยจราจร กระจกโค้งมนกระจก
มองข้างรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน แม่แรง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เตา ถ่าน  ก๊าซ  แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี นํามัน
เครื่อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น น้ํายาเคมีพ่นยุง ทรายกําจัดลูกน้ํา 
ถุงมือ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับแพทย์ในการรักษา
พยาบาล เข็มฉีดยา เวชภัณฑ์ ไซริ้ง  แอลกอฮอล์ 
สําลีและผ้าพันแผล น้ํายาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
พันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่
การ์ด  แผ่นซีดี ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด 
ถุงเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้า
บู๊ท ถุงมือยาง  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่เปนส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอม
พิวเตอร์  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  
แมมโมรี่ชิป เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ สายเคเบิล  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าของกองสาธารณสุขฯ  
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง
อ่างทอง  ตลาดสดเทศบาล 1,2 ของเทศบาลเมือง
อ่างทอง ศูนย์ประสานงาน  ศูนย์แพทย์ชุมชนกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ประจํากอง
สาธารณสุขฯ  ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตลาดสดเทศบาล 1,2 ของ
เทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์ประสานงาน  ศูนย์
แพทย์ชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์
บริการสาธารณสุขฯ ศูนย์แพทย์ชุมชน  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการใช้
บริการต่างๆ ของระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 32,000 บีที
ยู

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไม่ต่ํากว่า 32,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer)  จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองอ่างทอง  ในการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข แห่งละ 
20,000 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 36,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าวัสดุ รวม 26,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ 
ปากกา ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิปเข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ 
ซอง เครื่องคิดเลข ธงชาติ แฟ้ม ม่านปรับแสง
สิ่งตีพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน
ในสํานักงาน กุญแจ ภาพเขียน แผงปดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส 
แผนที่ หมึก พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษคาร์บอน สมุด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เช่น เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับแพทย์ในการรักษาพยาบาลเข็มฉีด
ยา เวชภัณฑ์ ไซริ้ง  แอลกอฮอล์ สําลีและผ้าพันแผล ถุงมือ น้ํายา
ต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น น้ํายาพ่นยุง 
พันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ     ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,478,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,080,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 883,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 196,800 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานจ้าง
ทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่จ้างมาปฏิบัติงาน
ให้กับเทศบาล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 2,347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างฯ ตามที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ได้รับและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:25:27 หน้า : 64/95

140



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจําที่มีสิทธิตามสิทธิและ
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย รวม 1,900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ และหรือเพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการในโครงการต่างๆ  ดังนี้ 
1.โครงการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษา
ทําความสะอาดและพื้นที่โดยรอบอาคารบ้านรัตตัญู
 2. โครงการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงาน
พัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  การประชุมระหว่าง
เทศบาลกับรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
เบิกเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าลงทะเบียนต่างฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในวันสําคัญ เช่น 28 กรกฎาคม 
,5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ,12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ  
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่จําเปนต้องจ่ายในโครงการฯ  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 87 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (แผนชุมชน) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าใช้จ่ายที่จําเปนต้องจ่ายในโครงการฯ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 78 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จําเปนต้อง
จ่ายในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า 86 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายที่จําเปนต้องจ่ายในโครง
การฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 54 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์   กองสวัสดิการสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น
ครุภัณฑ์สํานักงาน   ยานพาหนะ  คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  
เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ  
ถ้วย ชาม  ช้อนส้อม แก้วน้ํา  จานรองแก้ว ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  
แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์สีต่างๆ พู่กัน ฟลม์ 
รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด  ขยาย ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่หรือจาน
บันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ตลับผงหมึก เครื่องกระจาย
สัญญาณ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดิสไดร์ฟ ซีดีรอม ไดร์ฟ 
แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด ฯลฯ  ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

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

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าโครงการบ้านรัตตัญู ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาโครงการบ้านรัตตัญู ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ใช้ติดต่อราชการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆของ
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม
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งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALLinOne
สําหรับงานประมวลผล (จอไม่น้อยกว่า21นิ้ว) จํานวน 
2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตามเกณฑ์ราคา
กลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
กองสวัสดิการสังคม

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564  ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 6,523,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,398,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,398,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,920,000 บาท

เพี่อจ่ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
ผู้อํานวยการกองช่าง เงินเพิ่มค่าวิชาชีพค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการปรับปรุง
เงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือปรับ
อัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น
สูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่า
ตอบแทนหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิ
ได้รับ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามสิทธิที่ได้รับ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 816,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ประจําป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
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งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างฯตามที่ได้รับคําสั่งมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา 
ที่มีสิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ 
และผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการลานจอดรถ  
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้างและอาคารต่างๆ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา  ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็ม
หมุด ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
กุญแจ ภาพเขียน แผงปดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส  
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

จัดทําป้ายชื่อชุมชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าก่อสร้างป้ายให้ชุมชนในเขต
เทศบาลทั้ง 22  ชุมชน  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)  หน้า  68 ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมขน  กองสวัสดิการสังคม 
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งานสวนสาธารณะ รวม 6,045,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,950,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และ
เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ และกําจัดวัชพืช
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการลานจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง       
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ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐ หรือซีเมนบล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน ตลับลูกปืน น้ํามันเบรก 
หัวเทียน ไขควง เข็มขัดนิรภัย กรวยจราจร กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองช่าง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น 
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 
พันธุ์พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น 
รองเท้า ถุงมือ เสื้อคลุม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น 
สายส่งน้ํา ท่อดูด สะพานข้ามส่ายส่งน้ําดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิงเคมี น้ํายาโฟม ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ํา 
มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
หัววาล์วเปด-ปด แก๊ส ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 10  เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
30 ซี.ซี พร้อมใบมีด ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,961,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,938,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,763,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,563,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่ง
การบริการต่างๆจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร 
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกัน
อัคคีภัย ค่าประกันรถยนต์ ค่าเช่ารถแทรกเตอร์ หรือ
ค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เปนการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังนี้ 
1. จ้างเหมาบุคคลภายนอกขับรถขุดตีนตะขาบ
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกกําจัดของเสียอันตราย 
3. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝงกลบขยะ
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง 
4. จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
5. จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด
ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง 
6. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถขุดตีนตะขาบ 
เครื่องชั่งน้ําหนัก ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 2,110,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น 
ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น 
ท่อน้ํา และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วน 
อ่างล้างมือ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ใช้กับรถยนต์ รถจักรยาน
ยนต์ และเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุขฯ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ  
โรงบําบัดน้ําเสีย และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการของเทศบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆของระบบ
อินเตอร์เน็ต
ของเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบลงทุน รวม 23,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 13,000 บีที
ยู

จํานวน 23,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
พร้อมติดตั้ง    โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 2,556,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,485,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่
พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลา
และในวันหยุดราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 1,631,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,511,200 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเย็บเล่ม เข้าปก
หนังสือ หรือค่าจ้างผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เปนการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ดังนี้
1. จ้างเหมาในการการฉีดล้างดูดท่อระบายภายในเขตเทศบาลฯ 
2. จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสํานักงาน
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลเมืองอ่างทอง
3. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ
4. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
5. จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการ คลองสวยน้ําใส
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้สามารถใช้านได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องสูบน้ําเสีย ตู้ควบคุม เครื่องเติม
อากาศรถจักรยานยนต์ รถยนต์ อาคารสถานที่ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 269,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ดินสอ ปากกา 
ตรายาง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ บาลาส สตาร์ทเตอร์ 
หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อถังขยะ แปรง ไม้กวาด 
ผงซักฟอก ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนค่าซื้อไม้ต่างๆ อิฐ ปูนซีเมนต์ ท่อระบายน้ํา
เหล็กเส้นต่างๆ หิน ลูกรัง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น 
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์ ในการรักษาพยาบาล 
เข็มฉีดยา ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น น้ํายาพ่นยุง
พันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น
รองเท้า ถุงมือ เสื้อคลุม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าอุปกรณ์ที่เปนส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

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

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าของกองสาธารณสุขฯ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ โรงบําบัดน้ําเสีย 
และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ประจํากองสาธารณสุขฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ 
โรงบําบัดน้ําเสีย และศูนย์กําจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง ตามใบแจ้งหนี้ของ
การประปาส่วนภูมิภาค ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ในการติดต่อทางราชการของ
เทศบาล  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ของระบบอินเตอร์เน็ต ของเทศบาลฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบลงทุน รวม 71,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู

จํานวน 41,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ
เปนไปตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และ
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบ
ด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยมีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเปนไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะ
เปนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 5,647,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,005,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,005,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,702,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลประจําป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวย
การกองสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายฯ ตามสิทธิ
ที่ได้รับ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 243,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

งบดําเนินงาน รวม 2,442,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,442,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,442,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินอุดหนุนให้กับตํารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง  โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม

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

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับภาค และระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษา
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โครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่ง
ชาติและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ กองการศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ กองการศึกษา

โครงการร่วมกิจกรรมวันลูกเสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรมวันลูกเสือ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้น ปใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีเนื่องในวันขึ้นปใหม่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559   
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  กองการศึกษา

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณี
ลอยกระทงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้า 37  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   กองการศึกษา
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณี
สงกรานต์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,805,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณต่างๆฯลฯ และเพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้กับกองช่างหรืองาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิเบิก 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการลานจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้างและอาคาร
ต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  กองช่าง

ค่าวัสดุ รวม 2,090,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา  ตรายาง ไม้บรรทัด กาว คลิป เข็ม
หมุด ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
กุญแจ ภาพเขียน แผงปดประกาศ เทปพีวีซีแบบใส  
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 650,000 บาท

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

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐ หรือซีเมนบล็อก 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู สี เหล็กเส้น ท่อน้ํา และ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 700,000 บาท

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

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อคลุม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

วัสดุสนาม จํานวน 100,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่นมิเตอร์น้ํา มิเตอร์
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปด-ปด แก๊ส ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่ากระแสไฟฟ้าที่แจ้งหนี้ประจํา
เดือนของศูนย์ประสานงานเมืองใหม่ชัยมงคล ประตู
น้ําคลองลําท่าแดง ที่ดินของเทศบาลเมืองอ่างทอง 
ตําบลมหาดไทย จํานวน 100,000  บาท และค่าไฟฟ้า
สาธารณะที่ใช้เกินสิทธิ จํานวน  50,00 บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าน้ําประปาของศูนย์ประสานงาน
เมืองใหม่ชัยมงคล ตามใบแจ้งหนี้ประจําเดือน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าบริการโทรศัพท์ของกองช่าง 
ตามใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจําเดือน  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ
ต่างๆของระบบอินเตอร์เน็ตของกองช่าง  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟ
แดงอ่างทอง

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง เทศบาลสมทบ 
ร้อยละ 10 ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ 2566 
ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดจัดสรรให้รายการ
ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง จํานวน 1,800,000  บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาโรงนอนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองอ่างทอง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงหลังคาโรงนอนอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 1 งาน  ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่าก่อสร้างกรณีที่มีการทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของเทศบาล
ในกรณีที่มีการทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2./ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 5,493,700

คาชําระดอกเบี้ย 406,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

477,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 15,200,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,752,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 2,530,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,775,600

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

301,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

909,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

137,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 5,493,700

คาชําระดอกเบี้ย 406,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

477,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 15,200,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,752,800

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 2,530,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,775,600

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

301,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

909,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

137,100
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูรับบํานาญ

50,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองอางทอง

109,500

เงินสมทบตามระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

400,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

312,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

312,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูรับบํานาญ

50,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองอางทอง

109,500

เงินสมทบตามระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

400,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

50,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

954,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

312,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

312,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 4/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,376,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

11,622,100 2,100,500 65,243,600 2,755,000 883,500 3,920,000 2,702,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

306,900 6,270,000 322,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 321,600 85,200 67,200 103,200 60,000

คาจางลูกจางประจํา 689,700 292,400 605,000 816,000 243,000

เงินวิทยฐานะ 7,966,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 6,695,100 339,000 196,800 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

958,200 36,000 72,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

100,000 10,000 72,000 2,442,000

คาเบี้ยประชุม 24,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

400,000 50,000 50,000 70,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 5/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

342,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,376,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

89,226,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

6,966,100

เงินประจําตําแหนง 637,200

คาจางลูกจางประจํา 2,646,100

เงินวิทยฐานะ 7,966,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 7,650,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

1,066,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2,624,000

คาเบี้ยประชุม 24,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

640,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 6/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 354,000 72,000 132,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

140,000 25,000 116,800 50,000 20,000 75,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,286,000 1,900,000 2,500,000 5,793,400 800,000 8,284,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

100,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลา ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม 
 พานพุมดอกไมสด ฯลฯ

12,000

คาชดใชความเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน  
หรือคาปรับ

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000 50,000 80,000 130,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 7/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 618,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

426,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 200,000 24,763,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดซื้อพวงมาลา ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม 
 พานพุมดอกไมสด ฯลฯ

12,000

คาชดใชความเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน  
หรือคาปรับ

30,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

310,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 8/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

200,000 286,000 120,000 10,000

โครงการจัดเก็บรายได
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาลและจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอางทอง

20,000

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์
รับชําระคาธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย

10,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000

โครงการอบรมเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 968,600 300,000 200,000 210,000 250,000 740,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 9/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรฯ

616,000

โครงการจัดเก็บรายได
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาลและจัดตั้ง
เทศบาลเมืองอางทอง

20,000

โครงการจัดทําสติ๊กเกอร์
รับชําระคาธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย

10,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

100,000

โครงการพัฒนาบุคลากร 100,000

โครงการอบรมเรื่องการ
ป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600,000 3,268,600

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 10/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

20,000

โครงการคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

527,000

โครงการคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,331,800

โครงการคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

238,500

โครงการคาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน

440,000

โครงการคาอาหารกลาง
วัน

11,060,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 11/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการแขงขันคนเกง
ในโรงเรียนทองถิ่น

20,000

โครงการคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

527,000

โครงการคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,331,800

โครงการคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.)

238,500

โครงการคาปัจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน

440,000

โครงการคาอาหารกลาง
วัน

11,060,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 12/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการมหกรรม
วิชาการองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1-4 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมือง
อางทอง

2,016,000

โครงการควบคุมดูแล
สุนัขและแมวไมมีเจา
ของ

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม"สิ่งแวด
ลอมโลก"

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ

72,400

โครงการเฝ้าระวังสาร
ปนเปื้อนในอาหารสด

10,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 13/28
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000

โครงการมหกรรม
วิชาการองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

50,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1-4 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมือง
อางทอง

2,016,000

โครงการควบคุมดูแล
สุนัขและแมวไมมีเจา
ของ

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม"สิ่งแวด
ลอมโลก"

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาฯ

72,400

โครงการเฝ้าระวังสาร
ปนเปื้อนในอาหารสด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู
ประกอบกิจการและผู
สัมผัสอาหาร

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พัฒนา

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพ (แผน
ชุมชน)

50,000

โครงการสงเสริมการจัด
เวทีประชาคม

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

300,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการงานชุมนุมลูก
เสือทองถิ่นแหงชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีเนื่องในวันขึ้น 
ปีใหม

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมผู
ประกอบกิจการและผู
สัมผัสอาหาร

20,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
พัฒนา

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพ (แผน
ชุมชน)

50,000

โครงการสงเสริมการจัด
เวทีประชาคม

200,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

300,000

โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

50,000 50,000

โครงการงานชุมนุมลูก
เสือทองถิ่นแหงชาติ

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเนื่องในวันขึ้น 
ปีใหม

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000 50,000

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 16/28

187



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

โครงการรวมกิจกรรม
วันลูกเสือ

คาใชจายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 400,000 110,000 40,000 50,000 104,000

วัสดุงานบานงานครัว 90,000 8,355,900 105,000 20,000 225,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 119,500 100,000 20,000 100,000 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 140,000 200,000 50,000 900,000 2,410,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

28,200 5,000 40,000 20,000

วัสดุการเกษตร 2,000 50,000 11,000 320,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 5,000 10,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 50,000 10,000 65,000

วัสดุกีฬา 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 293,300 200,000 30,000 100,000 225,000

วัสดุอื่น 5,000 20,000 5,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีลอย
กระทง

10,000 10,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

10,000 10,000

โครงการรวมกิจกรรม
วันลูกเสือ

10,000 10,000

คาใชจายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 714,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 8,800,900

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 619,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700,000 4,400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

93,200

วัสดุการเกษตร 383,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 22,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 230,000

วัสดุกีฬา 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 848,300

วัสดุอื่น 5,000 45,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 30,000 10,000 430,000

วัสดุสนาม

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,669,300 411,700 1,200,000 400,000 10,000 550,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 400,000 60,000 336,000 30,000 20,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 10,000 26,000 15,000 10,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 120,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

678,000 10,000 40,000 10,000 10,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองถายภาพ 25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

49,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล

44,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 650,000 680,000

วัสดุกอสราง 370,000 840,000

วัสดุสนาม 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 150,000 4,391,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 30,000 916,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000 136,000

คาบริการไปรษณีย์ 120,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000 788,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองถายภาพ 25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์

49,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล

44,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000 46,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network

26,000

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

49,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

34,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบแขวน 
ขนาด 32,000 บีทียู

43,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

115,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network

15,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network

26,000

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA

49,900

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน

34,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบแขวน 
ขนาด 32,000 บีทียู

43,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800 VA

5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู

23,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู

41,500

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 AV

2,500

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง

95,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800 VA

5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู

23,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวนแบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู

41,500

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 AV

2,500

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง

95,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

17,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

จัดทําป้ายชื่อชุมชน 500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงระบบการ
จราจรพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยก
ไฟแดงอางทอง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงหลังคาโรงนอน
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองอางทอง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

เงินชดเชยคากอสราง
กรณีที่มีการทําสัญญา
แบบปรับราคาได (คา 
K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

จัดทําป้ายชื่อชุมชน 500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ปรับปรุงระบบการ
จราจรพรอมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยก
ไฟแดงอางทอง

1,800,000 1,800,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

ปรับปรุงหลังคาโรงนอน
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองอางทอง

500,000 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

เงินชดเชยคากอสราง
กรณีที่มีการทําสัญญา
แบบปรับราคาได (คา 
K)

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:41:17 หนา : 26/28

197



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นจังหวัดอางทอง

100,000

โครงการอาหารกลางวัน 14,560,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

440,000

ประเภทเงินอุดหนุนสวน
ราชการ

200,000

รวม 31,731,300 29,466,100 5,769,600 141,246,800 12,863,000 3,478,300 20,086,100 5,647,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นจังหวัดอางทอง

100,000

โครงการอาหารกลางวัน 14,560,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

440,000

ประเภทเงินอุดหนุนสวน
ราชการ

200,000

รวม 160,000 5,805,000 256,253,200
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 
1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง



200

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับจริง รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หมวดรายได้
    - ดอกเบ้ียรับจ าน า 23,880,676.50    21,343,857.00    25,000,000.00    25,000,000.00     
    - ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด 4,963,865.00      2,752,996.00      2,500,000.00      2,500,000.00       
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 103,936.18         38,937.24           20,000.00           80,000.00            
    - รายไดเ้บ็ดเตล็ด 150.00                150.00                2,000.00             1,000.00              
หมวดเงินได้อ่ืน
     จากก าไรสุทธิ
                     - เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน 6,684,392.37      6,780,475.16      6,900,000.00      6,900,000.00       
                     - เงินสมทบทุนด าเนินการ 11,140,653.95    11,300,791.94    11,500,000.00    11,500,000.00     
                     - เงินบ าเหน็จรางวลั 4,456,261.58      4,520,316.78      4,600,000.00      4,600,000.00       

รวมรายรับ 51,229,935.58    46,737,524.12    50,522,000.00    50,581,000.00     

รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบกลาง 5,336,443.25      621,975.97         1,575,000.00      988,000.00          
งบบุคลากร 2,641,020.00      2,721,495.00      2,950,000.00      3,110,000.00       
งบด าเนินงาน 1,307,583.72      1,197,759.43      3,177,000.00      3,173,000.00       
งบลงทุน 94,000.00           -                      -                     18,000.00            
งบรายจ่ายอ่ืน 22,703,490.56    22,746,683.88    23,147,000.00    23,132,000.00     
งบเงินอุดหนุน -                     -                     

รวมรายจ่าย 32,082,537.53    27,287,914.28    30,849,000.00    30,421,000.00     

หมวด/ประเภท

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง  จังหวดัอ่างทอง

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 50,581,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 27,581,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 25,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้โดยคํานวณจากดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,500,000 บาท

 ประมาณการรับไว้โดยคํานวณจากกําไร
จากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย รวม 80,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการรับไว้โดยคํานวณจากดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับไว้ตามที่คาดว่าจะเก็บได้ เป็น
รายได้อื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 23,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 6,900,000 บาท

ประมาณการรับไว้ 30% จากกําไรสุทธิป 2565

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 11,500,000 บาท

 ประมาณการรับไว้ 50% จากกําไรสุทธิป 2565

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 4,600,000 บาท

ประมาณการรับไว้ 20% จากกําไรสุทธิป 2565

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  30,421,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 988,000 บาท

งบกลาง รวม 988,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 
ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 488,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น
จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ให้แก่ 
สํานักงาน จ.ส.ท. ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ในปีงบประมาณ 2564  ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง

งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,110,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้จัดการสถาน
ธนานุบาล และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพนักงาน
สถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง

อําเภอเมืองอ่างทอง   จังหวัดอ่างทอง
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,668,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามสิทธิและตามระเบียบกําหนดไว้
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสถานธนานุบาลที่เบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจ
การสถานธนานุบาล และเป็นค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการและพนักงาน สถานธนานุบาล
ในวันตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา ตามระเบียบฯ
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามสิทธิและอัตราที่ระเบียบกําหนดฯ
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล
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ค่าอาหาร จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่
พนักงานสถานธนานุบาล  ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการ พนักงานฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

ค่าสมนาคุณ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้สอบสวนทางวินัย ตามระเบียบฯ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิ ตามที่
ระเบียบกําหนดฯ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน
สถานธนานุบาล ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของ
ตําแหน่ง ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 240,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมและเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง และค่าถ่ายเอกสารในงานสถานธนานุบาล ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้ง
โรงรับจํานําประจําปี  ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยของสถาน
ธนานุบาล  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ให้แก่เทศบาลเมืองอ่างทอง  ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าวารสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ 
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานสถานธนานุบาล ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล
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ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีให้กับสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถาน
ธนานุบาล ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
ผู้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 110,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสถานธนานุบาลฯ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ. 2559 และระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:56:02 หน้า : 5/10

206



โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันที่
ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องปัจจัย
ไทยธรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา 
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าของรางวัล วัสดุงานครัว วัสดุกีฬา ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นตามโครงการนี้ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 260,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ ของสถานธนานุบาลปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์เอกสารต่างๆ ปากกา ดินสอ
ยางลบ กระดาษ ลวดเสียบ คลิป หมึก ตรายาง
ถุงพลาสติก ซอง กุญแจ แฟ้ม เทปพีวีซี แผงปิด 
ประกาศ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน เครื่อง
ใช้อุปกรณ์สํานักงาน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ฯลฯ ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
และวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ 
สายไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์โคม
ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ํายา
ล้างห้องน้ํา ผงซักฟอก น้ํายา
ล้างจาน สบู่ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ ท่อน้ํา อุปกรณ์
ประปา ทินเนอร์ แปรงทาสี  ปูน
ซิเมนต์  ทราย  กระเบื้อง และอื่นๆ
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ 
ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก
พริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 
บาท ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้ ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ซึ่งใช้ในงานสถาน
ธนานุบาล ตามใบแจ้งหนี้ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่ง
ใช้ในงานสถานธนานุบาล ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการของไปรษณีย์  เช่น ค่า
บริการส่งเอกสาร หนังสือ และค่าดวงตรา
ไปรษณีย์  ซึ่งใช้ในงานสถานธนานุบาล ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารด้านโทรคมนาคม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งใช้ในงาน
สถานธนานุบาล ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

งบลงทุน  เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ชนิดบุนวม
มีพนักพิง  จํานวน 5 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถาน
ธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 23,132,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 23,132,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ประมาณการมากกว่างบประมาณ
ปีที่ผ่านมา ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 6,900,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯให้กับเทศบาลเมือง
อ่างทองนําไปทํานุบํารุงท้องถิ่นในอัตรา 30%
ของกําไรสุทธิ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 11,500,000 บาท

เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาลฯ ในอัตรา50%ของกําไรสุทธิ
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:56:02 หน้า : 9/10
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 4,600,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ เป็นเงินบําเหน็จ
รางวัลให้กับสถานธนานุบาล 10% เทศบาล 
7.5% จังหวัด 1% สํานักงาน จ.ส.ท. 1.5% 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  15:56:02 หน้า : 10/10
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แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย (งานกจิการสถานธนานุบาล 1) (งานกจิการสถานธนานุบาล 1)

งบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ธนาคาร 500,000                                   500,000                                          
งบกลาง ค่าช าระหนีด้อกเบีย้เงนิกู้

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 488000 488,000                                          
เงนิสมทบเงนิสวสัดิการหลงัพ้นจากการ

เป็นพนักงานสถานธนานุบาล

งบบุคลากร เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า 2,960,000                               2,960,000                                       
(ฝ่ายประจ า) เงนิประจ าต าแหน่ง 150,000                                  150,000                                          

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าพาหนะเหมาจ่าย

ค่ารางวลัเจ้าหน้าที่ 300,000                                  300,000                                          
ค่าอาหาร 270,000                                  270,000                                          
ค่าเช่าบ้าน 150,000                                  150,000                                          
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 120,000                                  120,000                                          
เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 400,000                                  400,000                                          
ค่าเบีย้เลีย้งจ าหน่ายทรัพย์หลุด 27,000                                    27,000                                            
เงนิสมทบเงนิสะสม 296,000                                  296,000                                          
ค่าตอบแทนพเิศษ 50,000                                    50,000                                            
เงนิเพ่ือการครองชีพช่ัวคราว 50,000                                    50,000                                            
เงนิค่าสมนาคุณ 5,000                                      5,000                                              

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 240,000                                  240,000                                          
รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 20,000                                    20,000                                            
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบัิติ 110,000                                  110,000                                          
ราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 260,000                                  260,000                                          

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 200,000                                  200,000                                          
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000                                    10,000                                            
วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000                                    10,000                                            
วสัดุคอมพวิเตอร์ 200,000                                  200,000                                          
วสัดุก่อสร้าง 200,000                                  200,000                                          
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุวทิยาศาสตร์ 30,000                                    30,000                                            

ค่า

สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 180,000                                  180,000                                          
ค่าน า้ประปา 15,000                                    15,000                                            
ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000                                    10,000                                            
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,000                                    15,000                                            
ค่าบริการไปรษณย์ี 5,000                                      5,000                                              

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 18,000                                    18,000                                            

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 132,000                                  132,000                                          
เงนิท านุบ ารุงท้องถิน่ 30% 6,900,000                               6,900,000                                       
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 11,500,000                             11,500,000                                     
บ าเหน็จรางวลั 20% 4,600,000                               4,600,000                                       

988,000                                   29,433,000                             30,421,000                                     

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2566

รวมรายจ่าย



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 
2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ
รายรับจริง
ปี 2563

รายรับจริง
ปี 2564

 ประมาณการ
ปี 2565

 ประมาณการ
ปี 2566

หมวดรายได้
    - ดอกเบ้ียรับจ าน า 666,055.75     1,838,166.25     2,200,000.00      5,000,000.00       
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 10,529.88       47.54                 16,600.00           20,000.00            
    - ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลุด -                 319,995.00        1,400,000.00      1,500,000.00       
    - รายไดเ้บ็ดเตล็ด -                 -                     1,000.00             5,000.00              
หมวดรายได้อ่ืน
    จากก าไรสุทธิ
                     - เงินท านุบ ารุงทอ้งถ่ิน -                 -                     30,000.00           1,000,000.00       
                     - เงินสมทบทุนด าเนินการ -                 -                     50,000.00           1,500,000.00       
                     - เงินบ าเหน็จรางวลั -                 -                     20,000.00           500,000.00          

รวมรายรับ 676,585.63     2,158,208.79     3,717,600.00      9,525,000.00       

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย
รายจ่ายจริง
ปี 2563

รายจ่ายจริง
ปี 2564

 ประมาณการ
ปี 2565

 ประมาณการ
ปี 2566

งบกลาง 10,684.34       165,048.58        763,600.00         1,200,000.00       
งบบุคลากร 535,335.00     752,078.00        1,600,000.00      2,700,000.00       
งบด าเนินงาน 504,705.55     523,741.12        1,246,000.00      2,617,000.00       
งบลงทุน -                 - - -                      
งบรายจ่ายอ่ืน -                 8,000.00            108,000.00         3,008,000.00       
งบเงินอุดหนุน -                 - - -                      

รวมรายจ่าย 1,050,724.89  1,448,867.70     3,717,600.00      9,525,000.00       

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ าเภอเมืองอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 9,525,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 6,525,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวโดยคํานวณจาก
ดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรับไวโดยคํานวณจาก
กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา

ดอกเบี้ย รวม 20,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรับไวโดยคํานวณจากดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร  ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไวตามที่คาดวาจะเก็บ
ได เป็นรายไดอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะ
รายรับหมวดอื่น ๆ

รายได้อื่น  เป็นเงิน 3,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรับไว 30% จากกําไรสุทธิป 2565

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรับไว 50% จากกําไรสุทธิป 2565

บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 500,000 บาท

 ประมาณการรับไว 20% จากกําไรสุทธิป 2565

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  16:05:41 หนา : 1/1
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  9,525,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,200,000 บาท

งบกลาง รวม 1,200,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล หรือเงินกูกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมธนาคาร คาดอกเบี้ย
เงินกูธนาคาร คาดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกิน
บัญชีธนาคารปรากฎในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน รวม 50,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 50,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อจายเป็นคาเงิน
สมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเป็น
พนักงานสถานธนานุบาล ใหแกสํานักงาน 
จ.ส.ท. ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดใน
ปีงบประมาณ 2564 ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองอางทอง

อําเภอเมืองอางทอง   จังหวัดอางทอง

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  16:07:00 หนา : 1/9
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,700,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,700,000 บาท
เงินประจําตําแหนง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูจัดการ
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน ประจํา
ตําแหนงพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่2)
พ.ศ.2551 ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําพนักงานสถาน
ธนานุบาล ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,617,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,650,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิและตามระเบียบ
กําหนดไว ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานสถานธนานุบาลที่เบิกไดตาม 
ระเบียบฯ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  16:07:00 หนา : 2/9
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เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูบริหารทองถิ่น 
ผูตรวจการสถานธนานุบาล และเป็นคา
ตอบแทนใหแกคณะกรรมการและพนักงาน
สถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์รับ
จํานําตามระเบียบฯ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบใหกับพนักงาน
สถานธนานุบาลตามสิทธิและอัตราที่
ระเบียบกําหนดฯปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาอาหาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุ
บาล ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายใหกับคณะกรรมการ พนักงานฯ 
และเจาหนาที่ที่ดําเนินการจําหนายทรัพย์
หลุดจํานํา ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ใหกับพนักงานสถานธนานุบาล ตามสิทธิ
ตามที่ระเบียบกําหนดฯ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล
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ค่าใช้สอย รวม 487,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 197,000 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมและเสริมสรางครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของ
ผูรับจาง และคาถายเอกสารในงานสถาน
ธนานุบาล  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตอใบอนุญาต
ตั้งโรงรับจํานําประจําปีปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยของ
สถานธนานุบาล ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ใหแกเทศบาลเมืองอางทอง ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับวารสารหนังสือพิมพ์ คา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

คาสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจสอบบัญชีใหกับสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน หรือผูสอบบัญชีในการตรวจ สอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนา
นุบาลปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
ผูมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 100,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
เบี้ยเลี้ยงใหกับพนักงานสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมวันที่ระลึกการ
กอตั้งสถานธนานุบาล คาจางเหมาบริการ  คาตกแตงสถานที่ คา
เครื่องปัจจัยไทยธรรม คา
เชาอุปกรณ์ในพิธีทางศาสนา คาดอกไม ธูป เทียน คาตอบแทน
กรรมการ คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นตาม
โครงการนี้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุ
บาล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 160,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ครุภัณฑ์ คาปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสรางของสถานธนานุบาล ปรากฎ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์เอกสารตางๆ ปากกา
ดินสอ ยางลบ กระดาษ ลวดเสียบ คลิป หมึก ตรายาง ถุง
พลาสติก ซอง กุญแจ แฟ้ม เทป
พีวีซี แผงปดประกาศ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนเครื่องใช
อุปกรณ์สํานักงาน ใบเสร็จ
รับเงินตางๆ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ บัลลาส 
สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
เชน ไมกวาด น้ํายาลางหองน้ํา ผงซักฟอก 
น้ํายาลางจาน สบู ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางทุกชนิด เชน ไม
ตาง ๆ สี อิฐ ทอน้ํา อุปกรณ์ประปา ทินเนอร์ 
แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ ทราย  กระเบื้อง และ
อื่นๆ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เชน เครื่องวัดอุณภูมิ แอลกอฮอล์
หนากากอนามัย น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธ์กิจการสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ผาหมึก
พริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกขอมูล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน บันได
อลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือ
ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้า ซึ่งใชในงาน
สถานธนานุบาลตามใบแจงหนี้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ซึ่งใชในงานสถาน
ธนานุบาลตามใบแจงหนี้ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  16:07:00 หนา : 7/9

221



คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ ซึ่งใชในงาน
สถานธนานุบาล ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการของไปรษณีย์  เชน 
คาบริการสงเอกสารหนังสือ และคาดวงตรา
ไปรษณีย์  ซึ่งใชในงานสถานธนานุบาล
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารดานโทรคมนาคม
ระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตซึ่งใชในงานสถาน
ธนานุบาลปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 3,008,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 3,008,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายใหกับสํานักงาน จ.ส.ท. กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น รอยละ 30 จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯใหกับเทศบาลเมือง
อางทองนําไปทํานุบํารุงทองถิ่นในอัตรา 30%
ของกําไรสุทธิ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล รอยละ 50 จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนดําเนินการของ
สถานธนานุบาลฯ ในอัตรา 50% ของกําไร
สุทธิ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
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บําเหน็จรางวัล รอยละ 20 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจัดสรรตามระเบียบฯ เป็นเงินบําเน็จ
รางวัลใหกับสถานธนานนุบาล 10% เทศบาล 
7.5% จังหวัด 1% สํานักงาน จ.ส.ท. 1.5% 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล
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แผนงาน แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณชิย์ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย (งานกจิการสถานธนานุบาล 2) (งานกจิการสถานธนานุบาล 2)

งบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ธนาคาร 1,000,000                                1,000,000                                       
งบกลาง ค่าช าระหนีด้อกเบีย้เงนิกู้ 150,000                                   150,000                                          

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 50,000                                     50,000                                            
เงนิสมทบเงนิสวสัดิการหลงัพ้นจากการ

เป็นพนักงานสถานธนานุบาล

งบบุคลากร เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า 2,500,000                               2,500,000                                       
(ฝ่ายประจ า) เงนิประจ าต าแหน่ง 200,000                                  200,000                                          

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าพาหนะเหมาจ่าย

ค่ารางวลัเจ้าหน้าที่ 500,000                                  500,000                                          
ค่าอาหาร 300,000                                  300,000                                          
ค่าเช่าบ้าน 50,000                                    50,000                                            
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000                                    50,000                                            
เงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 300,000                                  300,000                                          
ค่าเบีย้เลีย้งจ าหน่ายทรัพย์หลุด 50,000                                    50,000                                            
เงนิสมทบเงนิสะสม 300,000                                  300,000                                          
ค่าตอบแทนพเิศษ

เงนิเพ่ือการครองชีพช่ัวคราว 100,000                                  100,000                                          
เงนิค่าสมนาคุณ

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 197,000                                  197,000                                          
รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ 30,000                                    30,000                                            
รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบัิติ 100,000                                  100,000                                          
ราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมฯ 160,000                                  160,000                                          

ค่าวสัดุ วสัดุส านักงาน 60,000                                    60,000                                            
วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 30,000                                    30,000                                            
วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000                                    10,000                                            
วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000                                    50,000                                            
วสัดุก่อสร้าง 10,000                                    10,000                                            
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000                                    10,000                                            
วสัดุวทิยาศาสตร์ 20,000                                    20,000                                            

วสัดุส ารวจ 10,000                                    10,000                                            
ค่า

สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 200,000                                  200,000                                          
ค่าน า้ประปา 20,000                                    20,000                                            
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000                                      5,000                                              
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000                                    50,000                                            
ค่าบริการไปรษณย์ี 5,000                                      5,000                                              

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์  -

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 8,000                                      8,000                                              
เงนิท านุบ ารุงท้องถิน่ 30% 1,000,000                               1,000,000                                       
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% 1,500,000                               1,500,000                                       
บ าเหน็จรางวลั 20% 500,000                                  500,000                                          

1,200,000                                8,325,000                               9,525,000                                       รวมรายจ่าย

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2566
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                    รายละเอียดรายจ่ายบางรายการทีจ่ าเป็นจะต้องใช้ในการบริหารกิจการของเทศบาล
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

1 เงินเดือนพนกังาน ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 26,738,900        บาท
2 เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังาน ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 763,300             บาท
3 เงินประจ าต  าแหน่ง ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 637,200             บาท
4 ค่าจา้งประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 2,646,100          บาท
5 เงินเพ่ิมต่างๆของลูกจา้งประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน -                     บาท
6 ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 1,453,500          บาท
7 เงินเพ่ิมต่างๆของพนกังานจา้ง ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 108,000             บาท
8 ค่าเช่าบา้น ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 618,000             บาท
9 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 328,000             บาท

10 เงินสมทบประกนัสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 300,000             บาท
11 เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 2,775,600          บาท
12 เงิน ช.ค.บ. ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 301,000             บาท
13 เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 909,000             บาท
14 เงินช่วยพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 150,000             บาท
15 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูรั้บบ านาญ ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 50,000               บาท
16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจ่ายรวมทั้งส้ิน 20,000               บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 37,798,600        บาท30.87
หมายเหตุ  คดิเป็นร้อยละ  30.87

ประมาณการรายรับท่ีน ามาคิดค านวนเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานบุคคล 122,451,100      บาท

ประมาณการรายรับรายไดจ้ดัเก็บเอง 46,159,000            บาท

ประมาณการรายรับรายดั้ รัฐบาลจดัเก็บแลว้จดัสรรให้ 46,360,000            บาท

ประมาณการรายรับเงินอุดหนนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีฯ 13,731,700            บาท

ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรายไดฯ้ 1,000,000              บาท

ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนเพ่ือสร้างหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอายุ 15,200,400            บาท

รวม 122,451,100          บาท


