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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

              
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ      

           บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู บริหารทองถิ่นของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตำบล            
วิเศษไชยชาญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้  

              
1. สถานะการคลัง   

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดงันี ้

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 73,853,990.63 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 86,003,416.82 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,567,729.83 บาท    
1.1.4 รายการกนัเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบกิจาย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการกนัเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพนั จำนวน 12 โครงการ รวม 2,057,974.00 บาท   

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 7,222,450.05 บาท 
               

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
2.1 รายรับจริง จำนวน 64,590,456.89 บาท ประกอบดวย    

หมวดภาษีอากร จำนวน 557,696.76 บาท    
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,067,403.20 บาท    
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 629,449.49 บาท    
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จำนวน 2,059,059.09 บาท    
หมวดรายไดเบด็เตล็ด จำนวน 25,314.46 บาท    
หมวดรายไดจากทุน จำนวน 30,000.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 26,259,200.89 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 33,962,333.00 บาท   

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 578,017.00 บาท   
2.3 รายจายจรงิ จำนวน 54,247,075.81 บาท ประกอบดวย    

งบกลาง จำนวน 15,131,413.09 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 20,548,583.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 11,937,913.35 บาท    
งบลงทุน จำนวน 262,160.00 บาท 
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งบเงินอุดหนุน จำนวน 6,367,006.37 บาท    
งบรายจายอื่น จำนวน 0.00 บาท   

2.4 รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 578,017.00 บาท   
2.5 มีการจายเงนิสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จำนวน 0.00 บาท   
2.6 รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
2.7 รายจายทีจ่ายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท 

               
3. งบเฉพาะการ 

 
  

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ    
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563     

รายรับจรงิ จำนวน 18,215,201.12 บาท     
รายจายจรงิ จำนวน 11,482,186.03 บาท     
กูเงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จำนวน 75,790,238.15 บาท     
ยืมเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท     
กำไรสะสม จำนวน 6,733,015.09 บาท     
เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท     
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท     
เงินฝากธนาคาร จำนวน 16,211,656.60 บาท     
ทรัพยรับจำนำ จำนวน 84,225,000.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวเิศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวัดอางทอง     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 557,696.76 570,000.00 680,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,067,403.20 948,000.00 926,000.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 629,449.49 600,000.00 600,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 2,059,059.09 2,280,000.00 2,100,000.00 
  หมวดรายไดเบด็เตล็ด 25,314.46 17,500.00 31,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 30,000.00 3,000.00 5,000.00 
  รวมรายไดจัดเก็บเอง 4,368,923.00 4,418,500.00 4,342,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 26,259,200.89 25,970,000.00 25,933,200.00 
  รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจดัสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
26,259,200.89 25,970,000.00 25,933,200.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,962,333.00 37,057,400.00 36,724,800.00 
  รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
33,962,333.00 37,057,400.00 36,724,800.00 

รวม 64,590,456.89 67,445,900.00 67,000,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวเิศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวัดอางทอง  

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 
ประมาณการ 

ป 2564 
ประมาณการ 

ป 2565 
จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 15,131,413.09 18,627,200.00 17,934,400.00 

  งบบุคลากร 20,548,583.00 24,454,800.00 26,236,500.00 

  งบดำเนินงาน 11,937,913.35 15,602,000.00 14,492,100.00 

  งบลงทุน 262,160.00 1,460,900.00 478,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,367,006.37 7,301,000.00 7,858,400.00 

รวมจายจากงบประมาณ 54,247,075.81 67,445,900.00 67,000,000.00 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 2 
 

เทศบญัญตัิ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จงัหวัดอางทอง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวัดอางทอง 

      
ดาน รวม 

ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,719,100 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,643,500 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,980,100 
  แผนงานสาธารณสุข 2,544,400 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 60,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,945,800 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 946,400 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,105,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,094,800 
  แผนงานการพาณิชย 1,026,500 
ดานการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 17,934,400 

งบประมาณรายจายทัง้สิ้น 67,000,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชยัชาญ  จังหวัดอางทอง 

        
               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ และโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดอางทอง 

 ขอ 1 เทศบัญญตัิ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ขอ 2 เทศบัญญตัิ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 83,928,577 บาท 

 ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 
เปนจำนวนรวมทั้งส้ิน 67,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

        
แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,719,100 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,643,500 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 15,980,100 
  แผนงานสาธารณสุข 2,544,400 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 60,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,945,800 
  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 946,400 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,105,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,094,800 
  แผนงานการพาณิชย 1,026,500 
ดานการดำเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 17,934,400 

งบประมาณรายจายทัง้สิ้น 67,000,000 

  

  

  





17,934,400
17,934,400

3,075,200 10,896,800
0 2,848,400

3,075,200 8,048,400
554,600 2,822,300

54,600 294,300
230,000 1,198,000
205,000 605,000
65,000 725,000

งบกลาง 17,934,400
    งบกลาง 17,934,400

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน
รวมงบ

งบบุคลากร 7,495,800 325,800

งาน

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,400 0
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,647,400 325,800
งบดําเนินงาน 2,267,700 0
    คาตอบแทน 239,700 0
    คาใชสอย 968,000 0
    คาวัสดุ 400,000 0
    คาสาธารณูปโภค 660,000 0เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ          หนา  8

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

3,370,900
3,370,900
792,600

40,000
442,600
290,000
20,000
30,000
30,000
15,000
15,000

1,947,900 3,609,000
1,947,900 3,609,000
4,467,700 4,802,700

5,000 80,000
554,600 679,600

3,753,100 3,888,100
155,000 155,000

7,568,400 7,568,400
7,568,400 7,568,400
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานเทศกิจ

งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

รวมงบ
งบบุคลากร 360,000 3,730,900
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 360,000 3,730,900
งบดําเนินงาน 75,000 867,600
    คาตอบแทน 5,000 45,000
    คาวัสดุ 70,000 512,600
    คาใชสอย 0 290,000
    คาสาธารณูปโภค 0 20,000
งบลงทุน 0 30,000
    คาครุภัณฑ 0 30,000
งบเงินอุดหนุน 0 15,000
    เงินอุดหนุน 0 15,000

แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวมงบ
งบบุคลากร 1,661,100 0
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,661,100 0
งบดําเนินงาน 310,000 25,000
    คาตอบแทน 75,000 0
    คาใชสอย 100,000 25,000
    คาวัสดุ 135,000 0
    คาสาธารณูปโภค 0 0
งบเงินอุดหนุน 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

0
0

570,000
0

470,000
100,000
160,000
160,000

60,000
60,000
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แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ
งบบุคลากร 1,648,700 1,648,700
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,648,700 1,648,700
งบดําเนินงาน 165,700 735,700
    คาตอบแทน 30,000 30,000
    คาใชสอย 70,000 540,000
    คาวัสดุ 65,700 165,700
งบเงินอุดหนุน 0 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห

รวมงบ
งบดําเนินงาน 60,000
    คาใชสอย 60,000



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

1,223,000 1,343,000
1,223,000 1,343,000
2,310,000 3,602,800
2,020,000 3,132,800

265,000 445,000
25,000 25,000

599,400
599,400
347,000

5,000
290,000
40,000
12,000
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แผนงานเคหะและชุมชน

งาน
งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งานบําบัดน้ําเสีย รวมงบ
งบบุคลากร 120,000 0
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 120,000 0
งบดําเนินงาน 1,242,800 50,000
    คาใชสอย 1,062,800 50,000
    คาวัสดุ 180,000 0
    คาตอบแทน 0 0

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

รวมงบ
งบบุคลากร 599,400
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 599,400
งบดําเนินงาน 347,000
    คาตอบแทน 5,000
    คาใชสอย 290,000
    คาวัสดุ 40,000
    คาสาธารณูปโภค 12,000



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

0 517,000
0 517,000

118,000 423,000
118,000 248,000

0 48,000
0 95,000
0 32,000
0 50,000
0 50,000

115,000 115,000
115,000 115,000

2,015,600
2,015,600
452,000
237,000
210,000

5,000
398,600
398,600
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว

รวมงบ
งบบุคลากร 0 517,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 517,000
งบดําเนินงาน 30,000 275,000
    คาใชสอย 30,000 100,000
    คาตอบแทน 0 48,000
    คาวัสดุ 0 95,000
    คาสาธารณูปโภค 0 32,000
งบลงทุน 0 50,000
    คาครุภัณฑ 0 50,000
งบเงินอุดหนุน 0 0
    เงินอุดหนุน 0 0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสราง รวมงบ
งบบุคลากร 1,011,600 3,027,200
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,011,600 3,027,200
งบดําเนินงาน 217,000 669,000
    คาใชสอย 37,000 274,000
    คาวัสดุ 180,000 390,000
    คาสาธารณูปโภค 0 5,000
งบลงทุน 0 398,600
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 398,600



รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง

864,500
864,500
162,000

30,000
52,000
80,000
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864,500

งบดําเนินงาน 162,000
    คาใชสอย 30,000

แผนงานการพาณิชย

งาน
งานโรงฆาสัตว รวมงบ

งบบุคลากร

    คาวัสดุ 52,000
    คาสาธารณูปโภค 80,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 864,500



ปี 2563 ปี 2564

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

122,485.96 150,000.00 0.00 %

271,960.80 270,000.00 37.04 %

163,250.00 150,000.00 6.67 %

557,696.76 570,000.00

5,393.20 5,000.00 0.00 %

288,820.00 310,000.00 -8.06 %

0.00 3,000.00 0.00 %

3,100.00 3,000.00 -50.00 %

9,721.00 3,000.00 16.67 %

10,800.00 10,000.00 0.00 %

960.00 1,000.00 0.00 %

294,850.00 300,000.00 0.00 %

45,650.00 50,000.00 0.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

133,269.00 5,000.00 100.00 %

43,860.00 45,000.00 0.00 %

20,840.00 18,000.00 0.00 %

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสมอำหำรในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

18,320.00 18,000.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 216,165.00 10,000.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 43,860.00 45,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 24,850.00 50,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถ่ิน 0.00 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 890.00 1,000.00

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 161,216.00 300,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 3,052.00 3,500.00

     ค่ำธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร 9,400.00 10,000.00

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือ
สะสมอำหำร

0.00 3,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 3,070.00 1,500.00

     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 4,908.20 5,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 292,700.00 285,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,111,261.96 680,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภำษีป้ำย 266,871.40 370,000.00

     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 159,770.00 160,000.00

1,675,648.55 0.00

     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 8,972.01 0.00

     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 150,000.00

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:25:54
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หมวดภาษีอากร
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน



ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:25:54

 

196,520.00 180,000.00 0.00 %

12,000.00 12,000.00 0.00 %

610.00 500.00 0.00 %

1,010.00 1,500.00 -66.67 %

0.00 0.00 0.00 %

0.00 0.00 0.00 %

1,067,403.20 948,000.00

629,449.49 600,000.00 0.00 %

629,449.49 600,000.00

2,059,059.09 2,280,000.00 -7.89 %

2,059,059.09 2,280,000.00

16,600.00 10,000.00 100.00 %

0.00 1,000.00 0.00 %

8,714.46 6,500.00 53.85 %

25,314.46 17,500.00

30,000.00 3,000.00 66.67 %

30,000.00 3,000.00

471,653.76 540,000.00 -7.41 %

หมวดภาษีจัดสรร
     ภำษีรถยนต์ 450,041.78 500,000.00

     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 3,500.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,500.00 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,450.00 31,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่ำรับรองส ำเนำและถ่ำยเอกสำร 0.00 1,000.00

     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 8,450.00 10,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ำขำยเอกสำรกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 0.00 20,000.00

     เงินสนับสนุนจำกกิจกำรสถำนธนำนุบำล 1,765,006.14 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,765,006.14 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 607,427.44 600,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบ้ีย 607,427.44 600,000.00

     ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 27,261.00 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,160,622.20 926,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 1,090.00 500.00

     ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 136,305.00 0.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังตลำดเอกชน 12,000.00 12,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 300.00 500.00

     ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 205,235.00 180,000.00
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ปี 2563 ปี 2564

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:25:54

 

17,245,814.15 17,500,000.00 -2.41 %

2,611,106.52 2,750,000.00 0.91 %

106,519.14 100,000.00 0.00 %

4,769,679.55 4,000,000.00 12.50 %

42,393.82 40,000.00 0.00 %

42,307.95 40,000.00 0.00 %

969,726.00 1,000,000.00 -10.00 %

26,259,200.89 25,970,000.00

33,962,333.00 37,057,400.00 -0.90 %

33,962,333.00 37,057,400.00

64,590,456.89 67,445,900.00

33,448,004.00 36,724,800.00

รวมทุกหมวด 67,418,054.47 67,000,000.00

     เงินอุดหนุนท่ัวไป

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 1,180,531.00 900,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 33,448,004.00 36,724,800.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 28,313,782.73 25,933,200.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

     ค่ำภำคหลวงแร่ 41,907.51 40,000.00

     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 48,059.33 40,000.00

     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 70,609.88 100,000.00

     ภำษีสรรพสำมิต 5,450,283.13 4,500,000.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 18,562,911.97 17,078,200.00

     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,509,438.13 2,775,000.00
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วันที่พมิพ์ : 4/8/2564  10:30:29 
    

 

                

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  67,000,000   บาท  แยกเป็น  

               

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 680,000 บาท 

  ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง จำนวน 150,000 บาท 

    ประมาณการตามจำนวนฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้   
  ภาษีปา้ย จำนวน 370,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณทีผ่่านมาตามจำนวนป้ายปัจจุบนั   
  อากรการฆ่าสัตว ์ จำนวน 160,000 บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่า่นมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 926,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 285,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จำนวน 3,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 1,500 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,500 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บรกิาร จำนวน 10,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 300,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าปรับผู้กระทำผดิกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
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  ค่าปรับผู้กระทำผดิกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าปรับการผดิสัญญา จำนวน 10,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 45,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ำหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว 

หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
จำนวน 18,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตจำหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 180,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 12,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 600,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,100,000 บาท 

  เงินสนบัสนุนจากกิจการสถานธนานบุาล จำนวน 2,100,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 31,000 บาท 

  ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่ารับรองสำเนาและถา่ยเอกสาร จำนวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ จำนวน 10,000 บาท 

    ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

 หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท 

  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ จำนวน 5,000 บาท 

    ประมาณการที่คาดวา่จะได้รับจากการขายทอดทรัพย์สนิของเทศบาล   

           
        

    
    

  
     



เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ               หน้า | 19  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,933,200 บาท 

  ภาษีรถยนต ์ จำนวน 500,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 17,078,200 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,775,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 100,000 บาท 
  ภาษีสรรพสามติ จำนวน 4,500,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 40,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม จำนวน 40,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 900,000 บาท 

    ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา   

           
        

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 36,724,800 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,724,800 บาท 

    

ประมาณการวา่จะได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการกระจ่ายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใกล้เคียง
กับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายการดังนี ้

  

    
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  

จำนวน 8,565,000.-บาท  

    

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) /คา่เครื่องแบบนักเรียน/ค่าหนงัสือเรียน/ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 135,900.-บาท  

    3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 115,000.-บาท  

    
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาลและประถมศึกษา  

จำนวน 3,453,100.-บาท  

    5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จำนวน 308,700.-บาท  

    
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารกลางวัน เด็กอนบุาลและประถมศึกษา  

จำนวน 7,568,400.-บาท  
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7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน/ค่าตอบแทน/ 
เงินค่าครองชีพชั่วคราว และสวสัดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดแูลเด็กเล็ก  

พนักงานผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,404,700.-บาท 

    
8. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนบัสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  

จำนวน 1,860,000.-บาท  

    
9. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนบัสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จำนวน 54,000.-บาท  

    
10. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนบัสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ  
จำนวน 13,050,000.-บาท  

    
11. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า จำนวน 40,000.-บาท  

    
12. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสนุัขบ้า จำนวน 10,000.-บาท  

    
13. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ 
ด้านการบริการสาธารณสุข จำนวน 160,000.-บาท  

 



ปี 2563 ปี 2564
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14,599 16,200 4.94 %

10,823,100 14,125,400 -7.61 %

1,828,000 1,812,000 2.65 %

41,500 48,000 12.5 %

0 100,000 50 %

0 0 100 %

54,081.57 56,800 -9.86 %

0 50,000 0 %

200,000 200,000 0 %

619,950 911,700 -100 %

0 25,000 -100 %

15,131,413.09 18,956,100

15,131,413.09 18,956,100

15,131,413.09 18,956,100

15,131,413.09 18,956,100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

ค่ำช ำระหน้ีเงินกู้ 942,742.02 1,039,900

ค่ำช ำระดอกเบ้ีย 274,086.5 155,300

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 349,938 398,700

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,600 17,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 10,497,400 13,050,000

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 1,640,800 1,860,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 34,500 54,000

เงินส ำรองจ่ำย 15,988 150,000

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 908,300

1) ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 51,952.6 51,200

2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร 0 50,000

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) 200,000 200,000

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 619,950 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้รับบ ำนำญ 0 0

รวมงบกลาง 14,640,957.12 17,934,400

รวมแผนงานงบกลาง 14,640,957.12 17,934,400

รวมงบกลาง 14,640,957.12 17,934,400

รวมงบกลาง 14,640,957.12 17,934,400
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725,760 725,800 0 %

180,000 180,000 0 %

180,000 180,000 0 %

207,360 207,400 0 %

1,434,240 1,555,200 0 %

2,727,360 2,848,400

2,199,310 2,918,300 7.08 %

84,000 84,000 0 %

112,500 144,000 0 %

465,900 484,800 4.02 %

0 2,600 288.46 %

663,480 734,100 -1.92 %

53,000 60,000 0 %

3,578,190 4,427,800

6,305,550 7,276,200

0 270,000 -92.59 %

168,000 168,000 0 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 725,760 725,800

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 180,000 180,000

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 180,000 180,000

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร 207,360 207,400

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร 1,434,240 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,848,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,928,100 3,125,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 84,000 84,000

เงินประจ ำต ำแหน่ง 102,000 144,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 441,900 504,300

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ 0 10,100

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 567,000 720,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 48,000 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,171,000 4,647,400

รวมงบบุคลากร 5,898,360 7,495,800

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 20,000

ค่ำเช่ำบ้ำน 144,386 168,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

190,800 489,700

363,063.75 400,000 0 %

28,000 40,000 -25 %

81,536 120,000 -66.67 %

0 10,000 -100 %

2,000 3,000 0 %

0 0 0 %

0 30,000 -100 %

49,000 50,000 50 %

0 20,000 -50 %

4,980 5,000 0 %

0 10,000 0 %

0 235,000 -100 %

0 20,000 -50 %

0 0 100 %

0 5,000 0 %

43,012.71 300,000 0 %

571,592.46 1,248,000
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เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 51,700

รวมค่าตอบแทน 185,536 239,700

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 406,312 400,000

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 25,100 30,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 196,160.8 40,000

10) โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0

11) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 1,000 3,000

2) โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล 299,840 0

3) โครงกำรเทศบำลพบประชำชน 0 0

4) โครงกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่กิจกำรเทศบำลประจ ำปีและวำรสำร 50,000 75,000

5) โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 5,708 10,000

6) โครงกำรจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2,146 5,000

7) โครงกำรจัดกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับภำรกิจในวงงำนของเทศบำล 2,500 10,000

8) โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ิน 0 0

9) โครงกำรอบรมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 0 10,000

-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 80,000

-โครงกำรวันเทศบำล 0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 55,726.14 300,000

รวมค่าใช้สอย 1,044,492.94 968,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

110,589 120,000 -41.67 %

0 20,000 50 %

15,401 20,000 0 %

8,811 15,000 33.33 %

17,045 40,000 -50 %

85,461.94 80,000 25 %

45,000 70,000 -85.71 %

29,979 60,000 -16.67 %

99,975 100,000 -20 %

412,261.94 525,000

455,618.13 400,000 0 %

25,450.98 50,000 0 %

23,888.76 40,000 0 %

17,840 22,000 -54.55 %

111,815 100,000 20 %

0 0 100 %

634,612.87 612,000

1,809,267.27 2,874,700

0 0 0 %
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ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 131,714 70,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 9,070 30,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 312 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 48,046.55 20,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 93,259 100,000

วัสดุกำรเกษตร 64,650 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 83,141 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,975 80,000

รวมค่าวัสดุ 530,167.55 400,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 441,074.64 400,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 28,703.67 50,000

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 23,927.28 40,000

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 6,987 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 105,074 120,000

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 0 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 605,766.59 660,000

รวมงบด าเนินงาน 2,365,963.08 2,267,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1) เคร่ืองป้ัมน้ ำ 14,000 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

5,500 0 0 %

13,900 0 0 %

7,900 0 0 %

2,890 0 0 %

28,500 0 0 %

42,000 0 0 %

0 23,000 -100 %

0 0 0 %

0 2,500 -100 %

0 0 0 %

0 3,800 -100 %

0 0 0 %

0 12,000 -100 %

0 0 0 %

0 700 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

100,690 42,000

100,690 42,000

8,215,507.27 10,192,900
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1) จัดซ้ือเก้ำอ้ีพักคอย ขนำด 3 ท่ีน่ัง 0 0

2) จัดซ้ือชุดโซฟำพร้อมโต๊ะกลำง 0 0

3) จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ขนำด 6 ฟุต 0 0

4) จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 0 0

5) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่่ากว่า 18,000 บีทียู

0 0

6) จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่่ากว่า 32,000 บีทียู 

0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0

1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 0

2)เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

3)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 0 0

4)ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0

5)ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6)เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0

7)อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,400 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,080 0

รวมงบลงทุน 58,080 0

รวมงานบริหารท่ัวไป 8,322,403.08 9,763,500
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,468,620 2,116,600 3.15 %

60,000 60,000 0 %

536,880 560,400 3.84 %

0 10,100 0 %

180,000 216,000 0 %

20,000 24,000 0 %

2,265,500 2,987,100

2,265,500 2,987,100

0 30,000 -33.33 %

0 0 100 %

0 0 100 %

5,340 39,600

90,000 100,000 0 %

17,700 40,000 -75 %

0 0 0 %

เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ          หน้า  26

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,390,800 2,183,200

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 60,000

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 512,040 581,900

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ 0 10,100

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 216,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,082,840 3,075,200

รวมงบบุคลากร 2,082,840 3,075,200

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 20,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 9,600

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ 0 25,000

รวมค่าตอบแทน 6,790 54,600

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 67,500 100,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 65,714 10,000

2) โครงกำรปรับปรุงแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 22,500 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 50,000 -40 %

0 0 100 %

14,004.71 60,000 0 %

121,704.71 250,000

55,918 80,000 -12.5 %

0 2,000 0 %

13,200 5,000 60 %

14,335.59 40,000 0 %

4,646 5,000 0 %

132,200 100,000 -20 %

220,299.59 232,000

58,957.35 65,000 0 %

58,957.35 65,000

406,301.65 586,600

0 23,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 2,500 -100 %

0 0 0 %
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2) โครงกำรแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 30,000

-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,060.93 60,000

รวมค่าใช้สอย 162,774.93 230,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 74,333 70,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 2,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 8,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,820.17 40,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 690 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 107,780 80,000

รวมค่าวัสดุ 204,623.17 205,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 62,478.34 65,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 62,478.34 65,000

รวมงบด าเนินงาน 436,666.44 554,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

1)เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ 9,000 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

2)อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 3,800 -100 %

0 12,000 -100 %

0 700 -100 %

0 10,000 -100 %

0 52,000

0 52,000

2,671,801.65 3,625,700

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

10,887,308.92 13,818,600
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3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,480 0

รวมงบลงทุน 44,480 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,563,986.44 3,629,800

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 325,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 325,800

รวมงบบุคลากร 0 325,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 325,800

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,886,389.52 13,719,100
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313,200 324,000 0 %

34,800 36,000 0 %

348,000 360,000

348,000 360,000

0 0 100 %

0 0

0 10,000 -50 %

0 95,000 -100 %

0 5,000 0 %

0 10,000 0 %

0 0 100 %

0 120,000

0 120,000

348,000 480,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 324,000 324,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000 360,000

รวมงบบุคลากร 360,000 360,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 10,000

วัสดุจรำจร 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 70,000

รวมงบด าเนินงาน 0 75,000

รวมงานเทศกิจ 360,000 435,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

294,000 308,000 7.11 %

542,580 564,800 6.5 %

2,202,960 2,289,000 -4.43 %

255,000 264,000 -4.55 %

3,294,540 3,425,800

3,294,540 3,425,800

0 5,000 100 %

25,600 30,000 0 %

25,600 35,000

749 20,000 -100 %

0 20,000 -50 %

0 20,000 0 %

16,800 40,000 0 %

0 30,000 66.67 %

55,279.8 50,000 -100 %

94,019 100,000 -70 %
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 329,900

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 514,800 601,500

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,024,040 2,187,500

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 235,600 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,774,440 3,370,900

รวมงบบุคลากร 2,774,440 3,370,900

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 10,000

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 20,400 30,000

รวมค่าตอบแทน 20,400 40,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 10,000

2) โครงกำรป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับชุมชนและโรงเรียน 0 20,000

3) โครงกำรป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลส ำคัญ 21,000 40,000

4) โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 0 50,000

6)  โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนดับเพลิง 0 0

7)โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วน 0 30,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

40,290 140,000 -14.29 %

207,137.8 420,000

7,552 15,000 33.33 %

0 15,000 -33.33 %

3,658 10,000 0 %

4,369.38 5,500 1.82 %

7,500 100,000 -20 %

108,415.26 150,000 0 %

900 5,000 0 %

191,400 30,000 66.67 %

0 10,000 -30 %

198,300 200,000 -50 %

0 0 100 %

522,094.64 540,500

0 5,000 -100 %

9,896.72 20,000 0 %

9,896.72 25,000

764,729.16 1,020,500
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-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 20,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 64,100 120,000

รวมค่าใช้สอย 85,100 290,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 10,000 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 6,980 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 10,000

วัสดุก่อสร้ำง 4,974.23 5,600

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 73,100 80,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 109,352.3 150,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 166,000 100,000

วัสดุจรำจร 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 370,406.53 442,600

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 0 0

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 0 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 20,000

รวมงบด าเนินงาน 475,906.53 792,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กำรเกษตร



ปี 2563 ปี 2564

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:35

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

89,000 0 0 %

54,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

143,000 0

143,000 0

15,000 15,000 0 %

15,000 15,000

15,000 15,000

4,217,269.16 4,461,300

4,565,269.16 4,941,300
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จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำท่อพญำนำค ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ 0 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือหัวฉีดน้ ำดับเพลิง 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถบรรทุก 0 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,680 30,000

รวมงบลงทุน 42,680 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 15,000 15,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,668,026.53 4,643,500

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,308,026.53 4,208,500
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424,840 797,300 56.04 %

31,500 60,000 -5 %

324,000 324,000 0 %

36,000 36,000 0 %

816,340 1,217,300

816,340 1,217,300

27,000 60,000 0 %

0 0 100 %

27,000 65,000

0 20,000 0 %

11,000 30,000 -66.67 %

0 0 100 %

0 5,000 100 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 738,720 1,244,100

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 57,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 324,000 324,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,140,720 1,661,100

รวมงบบุคลากร 1,140,720 1,661,100

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 60,000 60,000

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 15,000

รวมค่าตอบแทน 63,400 75,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 28,601.2 10,000

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต่าบลวิเศษไชยชาญ

0 10,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

27,565 30,000 0 %

38,565 85,000

69,987 80,000 -37.5 %

0 5,000 0 %

14,000 20,000 0 %

23,131.3 35,000 0 %

0 5,000 0 %

58,150 50,000 -60 %

165,268.3 195,000

230,833.3 345,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

1,047,173.3 1,562,300
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 28,473.87 30,000

รวมค่าใช้สอย 57,075.07 100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 71,476 50,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,765.28 35,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,170 20,000

รวมค่าวัสดุ 140,411.28 135,000

รวมงบด าเนินงาน 260,886.35 310,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

1)อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,380 0

รวมงบลงทุน 43,380 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,444,986.35 1,971,100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

778,840 823,000 7.16 %

42,000 42,000 0 %

889,080 916,200 3.91 %

72,000 72,000 0 %

1,781,920 1,853,200

1,781,920 1,853,200

0 0 100 %

0 5,000

22,990 30,000 -66.67 %

22,500 50,000 -80 %

466,300 506,300 -12.19 %

0 0 0 %

72,240 50,000 -100 %

0 0 0 %
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 734,040 881,900

เงินวิทยฐำนะ 38,500 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 864,600 952,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,709,140 1,947,900

รวมงบบุคลากร 1,709,140 1,947,900

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 800 5,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 28,515 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 14,900 10,000

2) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 414,740 444,600

3) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตส่ือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 10,160 0

4)  โครงกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0

4) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 10,380 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

21,537 50,000 -40 %

0 0 100 %

5,500 30,000 0 %

611,067 716,300

12,489 20,000 0 %

0 10,000 0 %

16,627 50,000 7,136.2 %

2,583,987.52 3,493,400 -100 %

1,687 130,000 -61.54 %

0 5,000 0 %

962.3 5,000 0 %

40,840 10,000 100 %

4,282 10,000 0 %

5,300 15,000 0 %

2,666,174.82 3,748,400

112,444.31 130,000 -23.08 %

21,737.56 25,000 0 %

22,336.25 30,000 0 %

156,518.12 185,000

3,433,759.94 4,654,700
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5) โครงกำรสำนสัมพันธ์ลูกรักด้วยครอบครัว 42,544 30,000

-ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 30,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 65,640 30,000

รวมค่าใช้สอย 586,879 554,600

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 13,000 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 10,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 90,051 3,618,100

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 3,356,593.52 0

วัสดุก่อสร้ำง 2,138 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 5,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,404 5,000

วัสดุกำรเกษตร 4,367 20,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 7,248 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250 15,000

รวมค่าวัสดุ 3,478,051.52 3,753,100

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 119,801.82 100,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 17,308.32 25,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 16,457.4 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 153,567.54 155,000

รวมงบด าเนินงาน 4,219,298.06 4,467,700
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1) โต๊ะท ำงำนเหล็ก 29,500 0

1)เคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร 12,000 0

2) โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 3,500 0

2)ติดต้ังฉำกก้ันห้องพร้อมอุปกรณ์ 27,299 0

3) เก้ำอ้ีส ำนักงำน 21,000 0

3)โต๊ะ - เก้ำอ้ีม้ำหิน 3,800 0

4) พัดลมติดผนัง 8,400 0

4)ช้ันใส่ของ 10 ช่อง 2 ช้ัน 23,400 0

5) ชุดโต๊ะเก้ำอ้ีอำหำร 14,700 0

ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
1) โต๊ะและเก้ำอ้ีส ำหรับเด็กเล็ก 28,000 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
1)เคร่ืองขยำยเสียงแบบพกพำพร้อมอุปกรณ์ 6,000 0

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
1)ติดต้ังผ้ำม่ำนพร้อมอุปกรณ์ 37,788 0

2)เคร่ืองกรองน้ ำ 10,500 0

3)อ่ำงล้ำงจำน 4,900 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 230,787 0

รวมงบลงทุน 230,787 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

6,181,300 7,016,000 7.87 %

6,181,300 7,016,000

6,181,300 7,016,000

11,396,979.94 13,523,900

148,130 0 100 %

15,515 0 0 %

0 10,000 0 %

163,645 10,000

163,645 10,000

163,645 10,000

12,607,798.24 15,096,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1) เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน (กองกำรศึกษำ) 6,792,080 7,568,400

รวมเงินอุดหนุน 6,792,080 7,568,400

รวมงบเงินอุดหนุน 6,792,080 7,568,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,951,305.06 13,984,000

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
2) โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 155,425 15,000

3) โครงกำรฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม 20,915 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 176,340 25,000

รวมแผนงานการศึกษา 14,572,631.41 15,980,100

รวมงบด าเนินงาน 176,340 25,000

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 176,340 25,000
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780,180 1,110,100 10.95 %

42,000 60,000 -5 %

306,000 324,000 0 %

34,000 36,000 0 %

1,162,180 1,530,100

1,162,180 1,530,100

0 0 100 %

0 0

0 10,000 0 %

0 0 100 %

1,500 30,000 -66.67 %

29,960 30,000 0 %

31,460 70,000

15,122 15,000 0 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 739,290 1,231,700

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 57,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 315,000 324,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 35,000 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,131,290 1,648,700

รวมงบบุคลากร 1,131,290 1,648,700

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 0 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 30,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 20,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,414 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,620 30,000

รวมค่าใช้สอย 31,034 70,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 9,900 15,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

2,118 5,000 14 %

0 10,000 0 %

18,081.5 20,000 0 %

5,000 10,000 -50 %

29,100 30,000 -66.67 %

69,421.5 90,000

100,881.5 160,000

8,670 0 0 %

9,800 0 0 %

0 0 0 %

18,470 0

18,470 0

1,281,531.5 1,690,100

0 120,000 -100 %

0 120,000
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,687 5,700

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,222.77 20,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,964 10,000

รวมค่าวัสดุ 52,773.77 65,700

รวมงบด าเนินงาน 83,807.77 165,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1) จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน 0 0

2) จัดซ้ือตู้เหล็กสองบำนเปิดแบบบำนทึบ 0 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 700 0

รวมงบลงทุน 700 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,215,797.77 1,814,400

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3,636 20,000 0 %

0 30,000 -100 %

0 0 0 %

36,360 40,000 0 %

0 0 100 %

0 10,000 0 %

39,996 100,000

0 10,000 0 %

2,784.7 10,000 0 %

95,600 120,000 -33.33 %

98,384.7 140,000

138,380.7 360,000

160,000 160,000 0 %

160,000 160,000

160,000 160,000

298,380.7 520,000

1,579,912.2 2,210,100
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ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 6,417 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค 0 0

2) โครงกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน 39,710.4 0

2) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค 0 40,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 400,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,600 10,000

รวมค่าใช้สอย 49,727.4 470,000

ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,147.7 10,000

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0 80,000

รวมค่าวัสดุ 2,147.7 100,000

รวมงบด าเนินงาน 51,875.1 570,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน
1) เงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 160,000 160,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,427,672.87 2,544,400

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 211,875.1 730,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
โครงกำรช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรำยได้น้อย 0 10,000

โครงกำรช่วยเหลือประชำชน ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ คุณภำพชีวิต 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 60,000

รวมงบด าเนินงาน 0 60,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 60,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 60,000
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345,617 522,900 -100 %

35,226 60,000 -100 %

216,000 216,000 -100 %

24,000 24,000 -100 %

620,843 822,900

620,843 822,900

30,000 30,000 -100 %

0 5,000 -100 %

30,000 35,000

7,460 30,000 -100 %

22,337.6 30,000 -100 %

29,797.6 60,000

9,875 20,000 -100 %

225,855 100,000 -100 %

14,000 30,000 -100 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 392,700 0

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 674,700 0

รวมงบบุคลากร 674,700 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0

รวมค่าตอบแทน 36,000 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 14,278 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 6,593.57 0

รวมค่าใช้สอย 20,871.57 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 17,882 0

วัสดุก่อสร้ำง 203,840 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,020 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

33,792.96 30,000 -100 %

99,300 10,000 -100 %

23,525 30,000 -100 %

406,347.96 220,000

466,145.56 315,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

1,086,988.56 1,137,900

854,880 562,700 -100 %

720,000 756,000 -100 %
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,376.48 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 500 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,700 0

รวมค่าวัสดุ 294,318.48 0

รวมงบด าเนินงาน 351,190.05 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

2)เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

3)โปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

4)โปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5)โปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6)เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0

7)อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,380 0

รวมงบลงทุน 43,380 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,069,270.05 0

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 811,800 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 648,000 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

80,000 84,000 -100 %

1,654,880 1,402,700

1,654,880 1,402,700

36,000 36,000 -100 %

4,800 10,000 -100 %

40,800 46,000

291,068 350,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 30,000 -100 %

4,710 30,000 -100 %

295,778 440,000

161,735 200,000 -100 %

0 30,000 -100 %

19,204.3 30,000 -100 %

180,939.3 260,000
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,531,800 0

รวมงบบุคลากร 1,531,800 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 0

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 2,300 0

รวมค่าตอบแทน 38,300 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,523 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 11,750 0

2) โครงกำรจัดท ำผังเมืองรวมชุมชนวิเศษชัยชำญ 0 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 11,211.41 0

รวมค่าใช้สอย 24,484.41 0

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 217,165 0

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,435 0

รวมค่าวัสดุ 244,600 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

1,286.82 5,000 -100 %

1,286.82 5,000

518,804.12 751,000

0 87,000 -100 %

0 210,000 -100 %

0 67,000 -100 %

0 354,000 -100 %

0 241,000 -100 %

0 106,000 -100 %

0 130,000 -100 %

0 100,000 -100 %

0 1,295,000

0 1,295,000

2,173,684.12 3,448,700

108,000 108,000 0 %
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 1,733.35 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,733.35 0

รวมงบด าเนินงาน 309,117.76 0

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง
1) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแยกถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 14/3 0 0

2) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนเข้ำโรงเรียนอมรำวิทยำภูมิ 0 0

3) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนแยกถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว (ข้ำงต้นสะตือ) 0 0

4) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 14/2 0 0

5) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนเลียบคลองขุน 0 0

6) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 1/3 0 0

7) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 17 0 0

8) โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 3 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,840,917.76 0

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 108,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

12,000 12,000 0 %

120,000 120,000

120,000 120,000

982,800 1,000,000 -1.72 %

0 50,000 0 %

19,430 30,000 0 %

1,002,230 1,080,000

12,400 30,000 0 %

84,444.86 100,000 0 %

114,600 140,500 -64.41 %

211,444.86 270,500

1,213,674.86 1,350,500

1,333,674.86 1,470,500

0 0 100 %

512,700 533,300 4.11 %

0 0 100 %
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 120,000

รวมงบบุคลากร 120,000 120,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 933,660 982,800

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเมืองสวยด้วยพรรณไม้ (กองช่ำง) 0 50,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 19,280 30,000

รวมค่าใช้สอย 952,940 1,062,800

ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 102,248.7 100,000

วัสดุกำรเกษตร 172,310 50,000

รวมค่าวัสดุ 274,558.7 180,000

รวมงบด าเนินงาน 1,227,498.7 1,242,800

รวมงานสวนสาธารณะ 1,347,498.7 1,362,800

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 325,800

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 488,280 555,200

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ 0 5,100
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

306,480 314,600 3.27 %

12,000 12,000 0 %

831,180 859,900

831,180 859,900

0 0 100 %

6,700 25,000

1,747,977 2,000,000 0 %

13,795.4 50,000 -60 %

1,761,772.4 2,050,000

76,950 80,000 -25 %

0 5,000 0 %

7,200 20,000 0 %

151,536.65 170,000 0 %

4,690 10,000 0 %

240,376.65 285,000

2,008,849.05 2,360,000

2,840,029.05 3,219,900
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 298,800 324,900

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 799,080 1,223,000

รวมงบบุคลากร 799,080 1,223,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 25,000

รวมค่าตอบแทน 14,400 25,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,724,053 2,000,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 18,466.76 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,742,519.76 2,020,000

ค่าวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 25,550 60,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 169,386.9 170,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 194,936.9 265,000

รวมงบด าเนินงาน 1,951,856.66 2,310,000

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2,750,936.66 3,533,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

33,200 150,000 -66.67 %

33,200 150,000

33,200 150,000

33,200 150,000

7,467,576.59 9,427,000
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งานบ าบัดน  าเสีย
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 94,000 50,000

รวมค่าใช้สอย 94,000 50,000

รวมงบด าเนินงาน 94,000 50,000

รวมงานบ าบัดน  าเสีย 94,000 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,102,623.17 4,945,800
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385,980 402,800 -100 %

0 42,000 -100 %

108,000 108,000 -100 %

12,000 12,000 -100 %

505,980 564,800

505,980 564,800

0 5,000 -100 %

0 5,000

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 50,000 -100 %

0 90,000

1,203 5,000 -100 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 369,360 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 0

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 0

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 489,360 0

รวมงบบุคลากร 489,360 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 0

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 0

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 0

โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนและกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบำล

0 0

รวมค่าใช้สอย 0 0

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 4,810 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,000 -100 %

0 5,000 -100 %

3,550 30,000 -100 %

4,753 45,000

4,753 140,000

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 22,000 -100 %

0 22,000

0 22,000

510,733 726,800

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
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วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 0

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,200 0

รวมค่าวัสดุ 7,010 0

รวมงบด าเนินงาน 7,010 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน 17,000 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 2,390 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 10,900 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 690 0

6) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 7,900 0

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,680 0

รวมงบลงทุน 42,680 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 539,050 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 437,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 42,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 108,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

30,202 50,000 0 %

0 0 0 %

0 50,000 -40 %

0 5,000 0 %

0 10,000 -50 %

57,900 50,000 -40 %

242,670 0 0 %

0 0 100 %
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 599,400

รวมงบบุคลากร 0 599,400

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 10,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม (กองกำรศึกษำ) 0 20,000

1) โครงกำรรณรงค์รักษำควำมสะอำดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (กองสำธำรณสุขฯ)

20,100 50,000

3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ (กองสำธำรณสุขฯ) 289,620 0

4) โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย (กอง
สำธำรณสุขฯ)

55,705 30,000

5) โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนของเทศบำล (กองกำรศึกษำ) 0 5,000

6) โครงกำรจัดท ำแผนชุมชน (กองกำรศึกษำ) 0 5,000

7) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนอำชีพเพ่ือพัฒนำรำยได้ของประชำชน (กอง
กำรศึกษำ)

17,135 30,000

8) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน (กองกำรศึกษำ) 325,860 0

-ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (กองกำรศึกษำ) 0 10,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 50,000 -40 %

330,772 215,000

0 0 100 %

0 5,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000

3,253.83 7,000 0 %

2,296.77 5,000 0 %

5,550.6 12,000

336,322.6 232,000

0 0 0 %

0 0

0 0

336,322.6 232,000

847,055.6 958,800
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มอบทุนกำรศึกษำให้กับเด็กนักเรียนและกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กนักเรียนใน
เขตเทศบำล

0 100,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 708,420 290,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 5,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 0 5,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 40,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 2,290.42 7,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 2,514.5 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,804.92 12,000

รวมงบด าเนินงาน 713,224.92 347,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์
1) โครงกำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัด
อ่ำงทอง (กองสำธำรณสุขฯ)

8,000 0

รวมเงินอุดหนุน 8,000 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,260,274.92 946,400

รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 721,224.92 946,400
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0 0 0 %

22,285 80,000 -62.5 %

22,285 80,000

22,285 80,000

22,285 80,000

47,700 40,000 -75 %

0 0 0 %

4,050 5,000 0 %

0 0 0 %

0 50,000 -60 %

0 0 0 %

0 30,000 -66.67 %

0 20,000 -50 %

0 0 0 %
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วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:35

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1) โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคีและกีฬำชุมชน 43,532 0

โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคีและแข่งขันกีฬำชุมชน 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 43,532 30,000

รวมงบด าเนินงาน 43,532 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 43,532 30,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
1)  โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีลอยกระทง (กองกำรศึกษำ) 0 10,000

1. โครงกำรประเพณีลอยกระทง (กองกำรศึกษำ) 47,200 0

2)  โครงกำรท ำบุญตักบำตรวันข้ึนปีใหม่ (กองกำรศึกษำ) 0 5,000

2. โครงกำรท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ (กองกำรศึกษำ) 4,050 0

3)  โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ (กองกำรศึกษำ) 0 20,000

3. โครงกำรงำนประเพณีวันสงกรำนต์ (กองกำรศึกษำ) 21,100 0

4) โครงกำรฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม 
(กองกำรศึกษำ)

0 10,000

5)  โครงกำรหล่อเทียนวันเข้ำพรรษำ (กองกำรศึกษำ) 0 10,000

5. โครงกำรแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ (กองกำรศึกษำ) 9,450 0
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 2,000 50 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 30,000 -100 %

51,750 177,000

51,750 177,000

0 0 0 %

0 0 0 %

5,947.37 98,000 2.04 %

4,759 0 0 %

0 10,000 50 %

10,706.37 108,000

10,706.37 108,000

62,456.37 285,000

เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ          หน้า  55

6) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 0 3,000

โครงกำรงำนประเพณี ทอดผ้ำป่ำทำงน้ ำ 0 30,000

โครงกำรงำนประเพณีแห่เจ้ำ ท้ิงกระจำดเดือน 4 0 30,000

โครงกำรส่งเสริมแลกเปล่ียน ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณำกำร 0 0

รวมค่าใช้สอย 81,800 118,000

รวมงบด าเนินงาน 81,800 118,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร
1) โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 28 กรกฎำคม 2562 และ 12 สิงหำคม 2562 (ส ำนัก
ปลัดเทศบำล)

10,000 0

2) โครงกำรจัดงำนวันร ำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชำญ ประจ ำปี 2562 

(กองกำรศึกษำ)
100,000 0

โครงกำรงำนร ำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชำญ (กองกำรศึกษำ) 0 100,000

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 28 กรกฎำคม 2563 และ 3 มิถุนำยน 2563 อ ำเภอ
วิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง (ส ำนักปลัดเทศบำล)

0 0

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 0 15,000

รวมเงินอุดหนุน 110,000 115,000

รวมงบเงินอุดหนุน 110,000 115,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 191,800 233,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

62,370 260,600 6.29 %

207,000 216,000 0 %

23,000 24,000 0 %

292,370 500,600

292,370 500,600

8,000 42,000 14.29 %

8,000 42,000

0 20,000 0 %

0 0 100 %

41,504 10,000 0 %

0 100,000 -70 %

0 30,000 -100 %

10,750 30,000 0 %

52,254 190,000

2,402 10,000 0 %
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 277,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 216,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 240,000 517,000

รวมงบบุคลากร 240,000 517,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่ำเช่ำบ้ำน 0 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 48,000

ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 54,144 20,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 10,000

1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 10,000

2) โครงกำรกินขนมชมตลำดศำลเจ้ำโรงทอง 0 30,000

3) โครงกำรอบรมบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว 0 0

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,500 30,000

รวมค่าใช้สอย 55,644 100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 4,158 10,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 5,000 0 %

2,538 10,000 0 %

0 5,000 0 %

2,800 20,000 0 %

13,069.8 10,000 0 %

0 10,000 0 %

7,100 20,000 0 %

0 10,000 -50 %

27,909.8 100,000

3,735.61 10,000 0 %

2,307.47 10,000 0 %

8,988 12,000 0 %

15,031.08 32,000

103,194.88 364,000

0 0 100 %

0 0

0 0

395,564.88 864,600

480,306.25 1,229,600
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,463 10,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 5,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,412.4 10,000

วัสดุกำรเกษตร 0 10,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,000

รวมค่าวัสดุ 28,033.4 95,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 3,896.43 10,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 8,057.31 10,000

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 1,797.6 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,751.34 32,000

รวมงบด าเนินงาน 97,428.74 275,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถรำงของเทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ 0 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 50,000

รวมงบลงทุน 0 50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 337,428.74 842,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 572,760.74 1,105,000
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0 0 100 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 721,600

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 50,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 216,000

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,011,600

รวมงบบุคลากร 0 1,011,600

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 2,000

- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 37,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 0 50,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 30,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 40,000

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 0 10,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 180,000

รวมงบด าเนินงาน 0 217,000

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,228,600

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 1,021,500

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 0 886,100

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 0 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 2,015,600

รวมงบบุคลากร 0 2,015,600

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 0 200,000

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ๆ
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0 2,000

- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 0 5,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 237,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 0 150,000

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 0 30,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 210,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 0 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,000

รวมงบด าเนินงาน 0 452,000

งบลงทุน
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.ถนนศำลเจ้ำ 12 0 388,600

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำK) 0 10,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 398,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 4,094,800

รวมงบลงทุน 0 398,600

รวมงานก่อสร้าง 0 2,866,200



ปี 2563 ปี 2564

0 0 100 %

210,900 226,100 3.05 %

326,400 335,200 3.34 %

12,000 12,000 0 %

549,300 573,300

549,300 573,300

0 20,000 -50 %

33,000 30,000 -33.33 %

33,000 50,000

0 0 100 %

4,470 10,000 -50 %

13,680 20,000 0 %

6,542 20,000 -65 %

24,692 50,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

แผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 0 273,100

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 197,940 233,000

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 318,000 346,400

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 527,940 864,500

รวมงบบุคลากร 527,940 864,500

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 6,500 10,000

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,800 20,000

รวมค่าใช้สอย 14,300 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส ำนักงำน 0 20,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 4,916.5 5,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,824 20,000

วัสดุก่อสร้ำง 3,124.4 7,000

รวมค่าวัสดุ 26,864.9 52,000



ปี 2563 ปี 2564

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:35

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ    จังหวัดอ่ำงทอง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2565

39,135.94 45,000 -11.11 %

34,307.82 40,000 0 %

73,443.76 85,000

131,135.76 185,000

0 22,000 -100 %

0 2,500 -100 %

0 3,800 -100 %

0 12,000 -100 %

0 700 -100 %

0 8,900 -100 %

0 49,900

0 49,900

680,435.76 808,200

680,435.76 808,200

54,247,075.81 67,445,900
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ 39,946.11 40,000

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 41,268.83 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 81,214.94 80,000

รวมงบด าเนินงาน 122,379.84 162,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผลแบบท่ี 1 0 0

2) เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ 0 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0

4) ชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน 0 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0

6) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0

รวมงบลงทุน 0 0

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 650,319.84 1,026,500

รวมแผนงานการพาณิชย์ 650,319.84 1,026,500

รวมทุกแผนงาน 54,781,656.12 67,000,000



เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ               หน้า | 63  

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:51:41      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,934,400 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 17,934,400 บาท 

  งบกลาง รวม 17,934,400 บาท 

   งบกลาง รวม 17,934,400 บาท 

   ค่าชำระหนี้เงินกู ้ จำนวน 1,039,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย  ดังนี ้
         1) ชำระหนี้เงนิต้น ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารสถานธนานบุาล เลขที่ 872/30/2554 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554  

ยอดเงินกู้ทั้งสิ้น 9,828,300 บาท ตามหนังสือสำนักงานเงินทนุส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ที่ มท 0808.4/1137 ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ ์2564 ปีนีง้วดที่ 2 ต้นเงิน  

715,649.27 บาท ขอตั้งจ่าย 715,700  บาท  

         2) ชำระหนี้เงนิต้น ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารสถาน     
ธนานุบาล เลขที่ 1021/28/2555 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ยอดเงินกู้ทั้งสิ้น  

4,698,120 บาท ตามหนังสือสำนักงานเงนิทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท  

0808.4/1137 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปีนี้งวดที่ 2 ตน้เงิน 324,129.43 บาท  

ขอตั้งจ่าย 324,200  บาท  

    

   ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 155,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย  ดังนี ้
         1)  ชำระดอกเบี้ย ตามสญัญากู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารสถานธนานุบาล เลขที่ 872/30/2554 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 ยอดเงินกู้
ทั้งสิ้น 9,828,300 บาท ตามหนงัสือสำนักงานเงินทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท  

0808.4/1137 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปีนี้งวดที่ 2 ดอกเบีย้ 94,042.19 บาท 

ขอตั้งจ่าย 94,100  บาท  

         2)  ชำระหนี้ดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างอาคารสถาน  
ธนานุบาล เลขที่ 1021/28/2555 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554  ยอดเงินกู้ทั้งสิ้น  

4,698,120 บาท ตามหนังสือสำนักงานเงนิทนุส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท  

0808.4/1137 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปีนี้งวดที่ 2 ดอกเบีย้ 61,158.60 บาท 

ขอตั้งจ่าย 61,200  บาท  
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   เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม จำนวน 398,700 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบจา่ยเข้ากองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง เงนิเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวในแตล่ะเดือนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 คำนวณจากพนักงานจา้ง  (1) พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  

ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 3) หนังสือสำนกังาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. ด่วนที่สดุที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 รวมทั้ง 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง(เงินรายได้ จำนวน 376,000  

บาท เงนิอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,700 บาท)  

    

   เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จำนวน 17,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดย 

ประมาณทัง้ปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจา้ง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 13,050,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายทุี่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงนิเบี้ยยังชีพไว้กบั
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญไวแ้ล้ว โดยจา่ยอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สำหรับผู้สงูอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 –  

2565)  หน้า 39 ลำดับที่ 1) (เงนิอุดหนุนทั่วไป)   

    

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,860,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนให้กับผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการไว้กับเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 39 ลำดับที่ 2) (เงินอุดหนนุทั่วไป) 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 54,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพรายเดือนให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับ
รองและทำการวนิิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 39 ลำดบัที่ 3)   

(เงินอุดหนุนทั่วไป)   

    

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกรณีฉกุเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสา
ธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้ (1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 รวมทั้ง 
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 51,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจา่ยไว ้

ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมเงินกู ้เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนนุทุกประเภท) (คำนวณจาก 30,642,800.81 x 0.00167)  

จำนวน 51,173.48 บาท ขอตั้งจ่าย 51,200 บาท   

    

    2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการแก้ปัญหาเก่ียวกับการจราจรทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การสีทาตีเส้น สญัญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร  
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่
น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น โดยตั้งจา่ยจากเงิน
รายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายวา่ด้วยจราจรทางบก (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 /ว 3892 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  

2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
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    3) เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตำบลวิเศษไชยชาญ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ 7(1) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการตัง้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

    เงินสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 908,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ประกอบ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2563 กำหนดให้เทศบาลหักเงินจากะมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจา่ยประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทนุฯ ในอัตราร้อยละสาม โดย
คำนวณจากประมาณการรายรบัตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่ตอ้งนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้     
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมาคำนวณรวม (คำนวณจาก 30,275,200 x 3/100) 
จำนวน 908,256 ขอตั้งจ่าย 908,300 บาท (1) พระราชบัญญัตบิำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (เงินรายได้)    
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:52:29      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,763,500 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 9,763,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,495,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 

    

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  

    

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  

    

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 207,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษา
นายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 

    

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุารสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,555,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตัง้จ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 

    

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,647,400 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,125,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000  

บาท โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได)้   
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   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 144,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหนง่บรหิาร  

อำนวยการ ของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  

(เงินรายได้)   
    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 504,300 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจำ  พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 10,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ทีไ่ด้รับการปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงนิเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบญัชอัีตราเงินเดือน
เดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ไดร้ับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2, 4, 6 

และ 8  (เงินรายได้) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 720,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้ง โดยคำนวณตัง้จ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้) 

    

  งบดำเนินงาน รวม 2,267,700 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 239,700 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เชน่ ค่าเบีย้ประชมุ ค่าพาหนะ  คา่ตอบแทนการออกข้อสอบใน
การสอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจคำตอบ หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
อ่ืน ๆ ที่มีสิทธไิด้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 168,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นของพนกังานเทศบาลตามสิทธิ และหลกัเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด  (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่เช่าบา้นของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  

2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเชา่บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทัง้กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) (เงินรายได้)  
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 51,700 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจำ ที่มสีิทธิและหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดว่นที่สุด  

ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา
เงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเลา่เรียน รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง)  (เงินรายได้)    

    

   ค่าใช้สอย รวม 968,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
เช่าทรัพย์สนิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจา้งทำการอย่างหนึ่งอยา่งใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รบัจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล website ของเทศบาล เป็นต้น  

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี ้
     1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จำนวน 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืน
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณี
การตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปน็และเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   
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      2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม    จำนวน 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผา่นดาวเทียม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง)   

    

    
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยสำหรับค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดบัพุ่มดอกไม้ พาน
พุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    
4) โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่กิจการเทศบาลประจำปีและวารสาร
ประชาสัมพนัธ์เทศบาล 

จำนวน 75,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านของเทศบาล  

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 93 ลำดับที่ 15 (แก้ไขครั้งที่  
6/2564)) 
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    5) โครงการจัดทำแผนพฒันาเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำ/ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เทศบาล อาทิ  คา่ใช้จา่ยในการจัดประชุมประชาคม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่  

พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 89 ลำดับที่ 5)   

    

    6) โครงการจัดทำเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณรายจา่ยของเทศบาล อาทิ คา่วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2563 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 90 ลำดับที่ 6)   

    

    7) โครงการจัดกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภารกิจในวงงานของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานวนัสำคัญอ่ืนๆ หรือกิจกรรม/งานอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับวงงานเทศบาลหรือตามนโยบายและหนงัสือสั่งการต่างๆ อาทิ คา่
ตกแต่งสถานที่ คา่วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 88  

ลำดับที่ 2)   

    

    9) โครงการอบรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการอบรม โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดอุุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เก่ียวข้อง (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 2) พระราชบญัญัติกำหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2542 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)  (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 90 ลำดับที่ 8)   
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    -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    -โครงการวันเทศบาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานวนัเทศบาล อาทิ คา่ใช้จา่ยในพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใชจ้่ายอื่นที่จำเปน็และเก่ียวข้อง  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

หน้า 88 ลำดบัที่ 1) 

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร,์ รถยนต์,  ซ่อมแซมเสียงตามสาย ฯลฯ  

และค่าบำรุงรักษาระบบสื่อสารข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบทะเบียน)  
ของสำนักทะเบยีนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  

    

   ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง  

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 660,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นสำนักงานเทศบาล อาคารงานป้องกันฯ  

และในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใชจ้่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น คา่บริการ ค่า
ภาษี ในกิจการของเทศบาล  
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   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอาคารงานป้องกนัฯ  

รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของ
เทศบาล 

    

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน และคา่โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคูส่ายโทรศัพท์  
ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล  

    

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ คา่ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการติดต่อ
ราชการของเทศบาล   

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่วงจร LEASED LINE เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการรับ – ส่ง  
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนกัทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ตามแนวทางปฏิบัติ
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017/5044 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 และ
ค่าสื่อสารผา่นดาวเทียม ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 

    

   ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์ และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่พื้นที่เว็บไซตแ์ละค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ในระบบ  

CLOUD หรือระบบ HOSTING รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บรกิารดังกล่าว  

และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:59:33      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,629,800 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,629,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,075,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,075,200 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,183,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 581,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจำ พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 10,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ทีไ่ด้รับการปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงนิเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบญัชอัีตราเงินเดือนเดิม
ถึงขั้นสูงสุดของอันดบัให้ได้รับคา่ตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2, 4, 6 และ 8   

(เงินรายได้) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)      

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    
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  งบดำเนินงาน รวม 554,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 54,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษา  

บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
คณะกรรมการพิจารณาความเสยีหาย เป็นตน้ (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) 

    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 9,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของพนักงาน ลูกจา้งตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  (เงินรายได้) 

    

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูไ้ดร้ับบำนาญ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของผู้ได้รับบำนาญปกติตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)      

    

   ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้งเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดูและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  
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การจัดทำประกันภัยทรัพย์สนิของเทศบาล เปน็ต้น (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)   

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    2) โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสำเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนงัสือ  ค่าเชา่อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจา้งสำรวจพื้นที่และจัดเก็บ
ข้อมูล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (1) ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 

0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เร่ือง การจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ปรากฏในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 94 ลำดับที่ 19)   

    

    -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ (ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
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   ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสอืสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 65,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และ
ค่าสื่อสารอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใช้บริการ  
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:00:20              

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 325,800 บาท แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 325,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 325,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 325,800 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 325,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตัง้จ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:01:25      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 435,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานเทศกิจ รวม 435,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 360,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 360,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้) 

    

  งบดำเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน   

ลูกจ้าง  และพนักงานจา้งซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ   

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุจราจร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:01:59      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,208,500 บาท แยกเป็น  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,208,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,370,900 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,370,900 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 329,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 601,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจำ พร้อมทั้งเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,187,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 252,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้) 

    

  งบดำเนินงาน รวม 792,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนบัสนนุการ
ปฏิบัติหนา้ที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น  

ค่าตอบแทน อปพร. เปน็ต้น (ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยของอาสาสมัครในการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2560 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

        



เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ               หน้า | 84  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน  

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมาปฏบิัติงานนอกเวลาและในวันหยุด 

ราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2)  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)   

    

    2) โครงการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชนและโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการฝึกอบรม โดยเป็นคา่จัดสถานที่  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดอุุปกรณ์ในการสาธิตดบัเพลิง และค่าใช้จา่ย
อ่ืนๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ปรากฏในแผนพฒันา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 95 ลำดบัที่ 1)   

    

    3) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.4/ว 4075 ลงวันที ่17 ธันวาคม  

2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/

ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 95 ลำดบัที่ 2)   
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    4) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องตน้ ค่าจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  

2565) หน้า 96 ลำดับที่ 7)   

    

    
7)โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการฝึกอบรม โดยเป็นคา่ตอบแทนวิทยากร  

ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 1 ลำดบั
ที่ 1)   

    

    -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์, รถยนต์ดับเพลิง ฯลฯ (ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 442,600 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   วัสดุจราจร จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสาร คา่สือ่สารผ่านดาวเทียม คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ ค่าต่อสัญญาณ 

จีพีเอส (1 คร้ังต่อปี) รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จา่ย 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  

    

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    ปรับปรุงรถบรรทุก จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกระบะรถบรรทุกขยะเป็นกระบะรถบรรทุก พร้อมทำสี
ใหม่ และที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการใช้และ
บำรุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

        

        

        

        

        

      



เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ               หน้า | 88  

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศนูย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอวิเศษชัยชาญสำหรับดำเนนิการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (ตามหนังสืออำเภอ
วิเศษชัยชาญ ที่ อท 0023.11/ว 2540 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14  

สิงหาคม 2563 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 97 ลำดับที่ 8)   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:02:45      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,971,100 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,971,100 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,661,100 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,661,100 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,244,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 57,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

  งบดำเนินงาน รวม 310,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นของพนกังานเทศบาลตามสิทธิ และหลกัเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเชา่บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  

2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเชา่บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทัง้กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) (เงินรายได้)  
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของพนักงาน ลูกจา้งตามสิทธิและหลักเกณฑ์     
ที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  

2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) (เงินรายได้)    

    

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้ง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เชน่ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สนิของเทศบาล เป็นตน้ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้ง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   
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โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กใน
สังกัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการฝึกอบรม โดยเป็นคา่ตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ คา่อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ย
อ่ืนๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 46 ลำดับที่ 14)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร ์รถยนต์ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง       

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง       

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง       

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 35,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง       
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
 มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง       

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง       
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:03:42      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,984,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,984,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,947,900 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,947,900 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 881,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินอุดหนุนทั่วไป)   

    

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลวิเศษไชยชาญ (เงินอุดหนนุทั่วไป)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 952,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณ  
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้ จำนวน 546,400 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  

จำนวน 405,600 บาท)    
    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 72,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้ จำนวน  24,000 บาท เงินอุดหนนุทั่วไป จำนวน   

48,000 บาท) 
    

  งบดำเนินงาน รวม 4,467,700 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของพนักงานครูเทศบาลตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญช ี

กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภท 

และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
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ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุง
การศึกษาและค่าเลา่เรียน รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) (เงินอุดหนุนทั่วไป)    

   ค่าใช้สอย รวม 554,600 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้งเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้งเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) 

    

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอดรถ  

ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางดว่นพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    2) โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 444,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี ้
    (1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 245 วัน จำนวน 308,700 บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2564) 

(เงินอุดหนุนทั่วไป)   
    (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.) เป็นค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 102,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564)  

(เงินอุดหนุนทั่วไป)  
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    (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.) เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล จำนวน 33,900 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (เงินอุดหนุนทั่วไป)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 42 ลำดับที่ 5)   

    5) โครงการสานสัมพนัธ์ลูกรักด้วยครอบครัว จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ย
อ่ืนๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขนักีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 44  

ลำดับที่ 9)   

    

    -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 3,753,100 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสอืสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 3,618,100 บาท 

      

  

      1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจา่ยสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
      2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 260 วัน จำนวน 115,000 บาท  

และจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6  

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน  

260 วัน จำนวน 3,453,100 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่  
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564) (เงินอุดหนุนทั่วไป)   

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสอืสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ 

สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสอืสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสอืสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 155,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล  

    

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล รวมถึงคา่ใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน เชน่ ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล  

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  

ค่าสื่อสารผา่นดาวเทียม ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี คา่เช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นตน้ รวมถึงค่าใชจ้า่ยเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใช้บริการ  

    

  งบเงินอุดหนุน รวม 7,568,400 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 7,568,400 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    1) เงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน (กองการศึกษา) จำนวน 7,568,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก
นักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) จำนวน 200 วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  
มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 41 ลำดับที่ 2)  (เงินอุดหนนุทั่วไป)   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:05:02      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 25,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 25,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    2) โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ เป็นคา่ของขวัญ ของรางวัล  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จำเปน็ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 43 ลำดับที่ 3)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)       
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:05:59      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,814,400 บาท แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,814,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,648,700 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,648,700 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,231,700 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 57,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)           

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 36,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ย
ไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได)้    

    

  งบดำเนินงาน รวม 165,700 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน   

ลูกจ้าง  และพนักงานจา้งซึ่งมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ   

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  

ค่าธรรมเนียมต่างๆ คา่จ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่ง
อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน่ ค่าจา้งทำการทาสีตี
เส้นที่/ทางสาธารณะและคา่จ้างจัดทำปา้ยแสดงจุดผ่อนผันการจำหน่าย
สินค้าและปา้ยประชาสัมพนัธ์ การจัดทำประกันภัยทรัพยส์ินของเทศบาล  

เป็นต้น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง  
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร ์รถยนต์ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 65,700 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 5,700 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเปน็วัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเปน็วัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:06:52      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 730,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 730,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 570,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รบัจ้าง เช่น ค่าจ้างสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ การจัดทำประกันภยัทรัพย์สินของเทศบาล เปน็ต้น  (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้งเอกชน
และการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ลงวันที่ ที่มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) 

    

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้าฯ 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้าตามจำนวนประชากรสัตวท์ั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
จากการสำรวจ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ลงวันที่ ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5  

กรกฎาคม 2561 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 32 ลำดับที่ 6)   
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    โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 400,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งขอหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ของเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  

2565) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 6 ลำดับที่ 1)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเปน็วัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนนิการตามโครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) 

จำนวน 160,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 8 ชุมชน ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ลงวันที่ ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 

สิงหาคม 2563 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 34 ลำดับที่ 11)   

(กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:07:31      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งขอหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ของเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564  

หน้า 7 ลำดบัที่ 2)   

    

    โครงการช่วยเหลือประชาชน ดา้นการสง่เสริมและพฒันา คุณภาพชีวิต จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งขอหรือจ่าย
เป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหนา้ที่ของเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564  

หน้า 7 ลำดบัที่ 1)   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:08:15      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,362,800 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ รวม 1,362,800 บาท 

  งบบุคลากร รวม 120,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)           

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

  งบดำเนินงาน รวม 1,242,800 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 1,062,800 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 982,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รบัจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา
สวนสาธารณะ การจัดทำประกนัภัยทรัพย์สนิของเทศบาล เปน็ต้น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจา้งเอกชน
และการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยดว้ยพรรณไม้ (กองช่าง) จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยจัดซื้อพรรณไม้ ไม้ดอก ไมป้ระดับ ตกแต่งและปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 53 ลำดับที่ 3)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:08:45              

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,533,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล รวม 3,533,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,223,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,223,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 325,800 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 555,200 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจำพร้อมทั้งเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจำ โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 5,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ทีไ่ด้รับการปรับเงินเดือน
ตามบัญชีปรับอัตราเงนิเดือนใหม่หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบญัชอัีตราเงินเดือน
เดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ไดร้ับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2, 4, 6  

และ 8 (เงินรายได้) 

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,900 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

  งบดำเนินงาน รวม 2,310,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของพนักงาน ลูกจา้งตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28  
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มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9  

สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   (เงินรายได้)    
   ค่าใช้สอย รวม 2,020,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก คา่จ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เชน่ ค่าจา้งเหมาบริการกรณีบุคคลภายนอกรับจ้างทำการ
กวาด เก็บขนขยะให้แก่เทศบาล และค่าจา้งเหมาบริการในการกำจัดขยะ
ทั่วไปและขยะอันตราย การจัดทำประกนัภัยทรัพย์สนิของเทศบาล เปน็ตน้  

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  

0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน่ รถยนต์ขนขยะ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท 

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 60,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 170,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:09:20      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบำบัดน้ำเสีย รวม 50,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เชน่ ค่าจา้งเหมาทำการฉีดล้าง ดูดท่อระบายนำ้ภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง  
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:09:55      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 946,400 บาท แยกเป็น  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 946,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 599,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 599,400 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 437,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)  (กองการศึกษา) 

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนให้แก่พนักงานเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  

โดยคำนวณตั้งจา่ยไวจ้ำนวน 12 เดือน (เงินรายได)้  (กองการศกึษา) 
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   (กองการศึกษา)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   (กองการศึกษา) 

    

  งบดำเนินงาน รวม 347,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลา่เรียนบุตรของพนักงาน  ลูกจา้งตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที่
ระเบียบกำหนด (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)   (เงินรายได้)   (กองการศึกษา) 
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   ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รบัจ้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง  
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) (กองการศึกษา) 

    

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    
1) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ
บ้านเมือง (กองสาธารณสุขฯ) 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการบรหิารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม
รณรงค์ การสาธิต การประชุม การประกวด การศึกษาดูงาน คา่วัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามโครงการ (1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบนั 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  
2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 54 ลำดับที่ 1)   

    

    
4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
(กองสาธารณสุขฯ) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเพื่อจัดการขยะ
อย่างมีประสทิธิภาพและค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ตามโครงการ (1) พระราชบัญญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 2) พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั 3) พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 55 ลำดบัที่ 2)   

    5) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล (กองการศึกษา) จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาล โดยเปน็ค่าวสัดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนการสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเปน็ (1)  ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท 0810.2/

ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ือง การจัดทำและประสานแผนพฒันา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท  0810.2/ว 4413 ลงวันที่  30  ตุลาคม  2556 เร่ือง การบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 5) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99 ลำดับที่ 1)   

    

    6) โครงการจัดทำแผนชุมชน (กองการศึกษา) จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำ/ปรบัปรงุแผนชุมชน โดยเปน็ค่าจัดประชุมประชาคม  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (3)  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  

(4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29  

มกราคม 2559 (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/

ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 (6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 99 ลำดบัที่ 2)   
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7) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน 
(กองการศึกษา) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยเป็น
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 49 ลำดบัที่ 1)  

    

    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา) จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ำเปน็และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง)   

    

    
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในเขตเทศบาล 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหรือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อย 

โอกาสที่อยู่ในเขตเทศบาล ตามความจำเปน็และเหมาะสม (1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยรายจ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 37 ลำดับที่ 6)  (กองการศึกษา) 

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   (กองสาธารณสุขฯ) 
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   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา)  

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา) 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (กองการศึกษา) 

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นศูนย์พัฒนาอาชีพของเทศบาล ถนนกาญจนา
ภิเษก 2 ตำบลศาลเจา้โรงทอง และถนน  ปู่ดอก - ปู่แก้ว 5 ตำบลไผ่จำศลี และ
ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เชน่ ค่าบริการ ค่าภาษี ใน
กิจการของเทศบาล (กองการศกึษา) 

    

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาอาชีพของเทศบาล ถนนกาญจนา
ภิเษก 2 ตำบลศาลเจา้โรงทอง และถนนปู่ดอก - ปู่แก้ว 5 ตำบลไผ่จำศีล  

รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของ
เทศบาล (กองการศึกษา) 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:10:32      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีและแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธภ์ายในองค์กร
การแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนและกิจกรรมนันทนาการ  

และการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นคา่อาหาร ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง  
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

หน้า 38 ลำดบัที่ 1)   
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:11:10      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 233,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 233,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 118,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    1)  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา) จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานโครงการฯ โดยเปน็ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จา่ย
เก่ียวกับสถานที่และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 56 ลำดบัที่ 2)   

    

    2)  โครงการทำบญุตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (กองการศึกษา) จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการฯ เชน่ ค่าพธิีการทางศาสนา  

ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 57 ลำดับที่ 5)  

    

    3)  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ (กองการศึกษา) จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการฯ เชน่ ค่าพธิีการทางศาสนา คา่
รับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนทิรรศการ ค่า
มหรสพ การแสดง ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับสถานที่และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 56 ลำดบั
ที่ 3)   
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4) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษา) 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของเยาวชนในเขต
เทศบาล โดยเป็นคา่ตอบแทนวทิยากร ค่าจัดสถานที่ คา่อาหารและเครื่องดื่ม  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 57 ลำดับที่ 6)   

    

    5)  โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา (กองการศึกษา) จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการฯ เชน่ เชน่ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จำเปน็และเก่ียวข้อง 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 56 ลำดับที่ 4)   

    

    6) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพวงมาลยั กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 3,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยสำหรับค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดบัพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงนิ
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับ
วางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่างๆ ฯลฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)  (กองการศึกษา) 

    

    โครงการงานประเพณี ทอดผา้ปา่ทางน้ำ (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานโครงการฯ โดยเปน็ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 8 ลำดับที่ 2)    

    

    โครงการงานประเพณีแห่เจ้า ทิง้กระจาดเดือน 4 (กองการศึกษา) จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดงานโครงการฯ โดยเปน็ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับสถานที่และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2564 หน้า 8 ลำดับที่ 1)   
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  งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ (กองการศึกษา) จำนวน 100,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอวิเศษชัยชาญ สำหรับดำเนินการโครงการงานรำลึก 

วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ตามหนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ หนังสืออำเภอ
วิเศษชัยชาญ ที่ อท 0418/2489 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2563  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 57 ลำดบัที่ 7)    

    

    
โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
(สำนักปลัดเทศบาล) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอวิเศษชัยชาญ  สำหรับดำเนินการโครงการจัดงาน 

รัฐพิธี 3 มิถุนายน 2565 งานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2565 งานรัฐพิธี 12 สิงหาคม  

2565 และงานรัฐพิธี 13 ตุลาคม 2565 อำเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่างทอง ตาม
หนังสืออำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ อท 0418/2710 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14  

สิงหาคม 2563 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 101 ลำดับที่ 1 (แก้ไข
คร้ังที่ 6/2564))  
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:11:47      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 842,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 842,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 517,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 517,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 277,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล  

โดยคำนวณตั้งจา่ยไวจ้ำนวน 12 เดือน (เงินรายได)้   
    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้)  

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้) 

    

  งบดำเนินงาน รวม 275,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 48,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นของพนกังานเทศบาลตามสิทธิ และหลกัเกณฑ์ที่ระเบียบ
กำหนด  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบุัน หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  

ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเชา่บา้นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง (เงินรายได้)  

    

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม  
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ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การ
จัดทำประกันภัยทรัพย์สนิของเทศบาล เป็นตน้ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

เร่ือง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       

    - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    2) โครงการกินขนมชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตามโครงการ อาทิ คา่รับรอง ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จา่ย
เก่ียวกับสถานที่และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2559 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 50 ลำดับที่ 1)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, รถราง ฯลฯ(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)    
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   ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง   
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจา่ย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 32,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใชใ้นอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกัน เชน่ ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล 

    

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกัน เช่น คา่บริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล 

    

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่า
สื่อสารอ่ืนๆ รวมถึงค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เก่ียวกับการใช้บริการ  

    

  งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท 

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์       

    ปรับปรุงรถรางของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถรางเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เชน่ เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ที่
ติดรอบคัน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ
บำรุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:12:25      
        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,228,600 บาท แยกเป็น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,228,600 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,011,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,011,600 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 721,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)     

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)           

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 24,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ย
ไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได)้    

    

  งบดำเนินงาน รวม 217,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 37,000 บาท 

   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือ
สั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   
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    - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่
จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร ์รถยนต์ ฯลฯ (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเปน็วัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:12:59              

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,866,200 บาท แยกเป็น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้าง รวม 2,866,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,015,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,015,600 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,021,500 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 886,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณ
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 108,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

  งบดำเนินงาน รวม 452,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจา้ง
เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ การจัดทำประกันภัยทรัพย์สนิของ
เทศบาล เปน็ต้น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์
การดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ      

    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

    - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยค่าลงทะเบียนฝึกอบรมตา่งๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็น
และเก่ียวข้อง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
กฎหมาย/ระเบียบ/หนงัสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง)   

    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์ ฯลฯ  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 150,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าปั่นมิเตอร์สูบน้ำรดต้นไม้บริเวณอนสุาวรีย์นายดอก–
นายทองแก้ว และในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น  

ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล  

    

  งบลงทุน รวม 398,600 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 398,600 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.ถนนศาลเจ้า 12 จำนวน 388,600 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. ถนนศาลเจา้ 12 โดยทำการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล.รูปตวัยู ขนาดกว้างภายในไม่น้อยกวา่ 0.40 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 74.00 เมตร (รื้อถนน คสล.เดิม 40.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนแผนผงั
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  (ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1/2564 เพิ่มเติมครัง้ที่ 6/2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2) 

    

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการดำเนินการก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูการ  ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ และคา่ปรบัปรุงที่ดนิและสิง่ก่อสร้างเก่ียวกับการคำนวณเงินเพิ่มและ
การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม (คา่ K) แก่ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะคู่สัญญาจา้ง  
(1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เร่ือง การขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรบัราคาได้ (คา่K) 3. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายค่าจา้ง สัญญาจา้งแบบปรบัราคาได้ (คา่K) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบยีบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  11:13:37              

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,026,500 บาท แยกเป็น  

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานโรงฆ่าสตัว์ รวม 1,026,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 864,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 864,500 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 273,100 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)   

    

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 233,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจำพร้อมทั้งเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจำให้แก่
ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)  

    

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 346,400 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน (เงินรายได้)    

    

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชพีชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจา่ยไว้
จำนวน 12 เดือน  (เงินรายได้)  

    

  งบดำเนินงาน รวม 162,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมา
บริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอยา่งหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เปน็การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสอืกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง) 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 

    

   ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
สิ่งของที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

    

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายสิง่ของ 
ที่จัดเป็นวสัดุ ตามหนงัสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสัง่การ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

   ค่าไฟฟา้ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องชำระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล  

    

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 40,000 บาท 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงฆา่สัตว์ของเทศบาล รวมถึงคา่ใช้จา่ยที่ต้องชำระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล 

    

 



 

 
 
 
 

สวนที่  3 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการสถานธนานุบาล 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จงัหวัดอางทอง 
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คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ) 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
 

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได ้         

  ดอกเบี้ยรับจำนำ         

  ดอกเบี้ยรับจำนำ 10,330,007.25 9,911,345.00 12,000,000.00 0.00 

  ดอกเบี้ยรับจำนำ 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 

  กำไรจำหนา่ยทรัพย์หลุด         

  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลดุ 1,688,580.00 1,436,300.00 1,500,000.00 0.00 

  กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลดุจำนำ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

  ดอกเบี้ย         

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,143.32 4,025.81 5,000.00 5,000.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ด         

  รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

หมวดรายได้อื่น         

  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 1,765,006.14 2,059,059.09 2,280,000.00 2,100,000.00 

  ทุนดำเนนิการของสถานธนานบุาล ร้อยละ 50 2,941,676.91 3,431,765.16 3,800,000.00 3,500,000.00 

  บำเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 1,176,670.76 1,372,706.06 1,520,000.00 1,400,000.00 

รวมรายรับ 17,906,084.38 18,215,201.12 21,108,000.00 20,008,000.00 
     

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 3,013,700.06 2,480,190.92 7,424,429.00 6,952,177.00 

งบบุคลากร 1,155,275.00 1,194,360.00 1,410,000.00 1,610,000.00 

งบดำเนนิงาน 936,525.20 880,904.80 1,280,000.00 1,265,000.00 

งบลงทุน 0.00 0.00 58,900.00 34,000.00 

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบรายจา่ยอื่น 5,937,053.81 6,926,730.31 7,668,000.00 7,067,400.00 

รวมรายจ่าย 11,042,554.07 11,482,186.03 17,841,329.00 16,928,577.00 
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วันที่พมิพ์ : 4/8/2564  10:39:37                   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
            

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,008,000 บาท แยกเป็น 

รายได้  เป็นเงิน 13,008,000 บาท 

 ดอกเบี้ยรับจำนำ จำนวน 12,000,000 บาท 

   
 โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจำนำของ
เดือน ตุลาคม 2564  ถึงเดือน กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์        

   

 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลดุจำนำ จำนวน 1,000,000 บาท 

   โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด ในปีทีผ่่านมาเปน็เกณฑ์    

 ดอกเบี้ย รวม 5,000 บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 5,000 บาท 

   
  โดยคำนวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 เป็นเกณฑ์ 

   

 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 3,000 บาท 

   เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตา่ง ๆ ทีไ่มเ่ข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ    

รายได้อื่น  เป็นเงิน 7,000,000 บาท 

 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 2,100,000 บาท 

   
 ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธปิระจำปี 2564 เพื่อ
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   

   

 ทุนดำเนนิการของสถานธนานบุาล ร้อยละ 50 จำนวน 3,500,000 บาท 

   
 ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธปิระจำปี 2564 เพื่อ
จัดสรรเป็นเงินทนุดำเนินการของสถานธนานุบาล    

   

 บำเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 จำนวน 1,400,000 บาท 

   
 ตั้งรับเงินจัดสรร  ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธปิระจำปี 2564 เพื่อ
จัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี    
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วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:40:27        
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอา่งทอง 
        

              
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  16,928,577 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  เป็นเงิน 6,952,177 บาท 

 งบกลาง รวม 6,952,177 บาท 

  ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,715,144 บาท 

    

1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.     จำนวน 741,169  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปีที่ 3 จำนวน  

741,168.27 บาท ตามบัญชีชำระต้นเงินและดอกเบี้ย ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

2.  ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.   จำนวน 973,975.00  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ปีที่ 2
จำนวน 973,974.52 บาท ตามบัญชชีำระตน้เงินและดอกเบี้ย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  

  

  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 5,000,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทนุหมุนเวียนรับจำนำ  
และเพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการ 

  

  เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยมืเงินสะสมเทศบาล ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ที่
พึ่งได้รับจากธนาคารของรัฐ นับแต่วันยืมจนกวา่จะได้ส่งใช้เงินยมืสะสม  

  

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 227,033 บาท 

   เงินสมทบเงนิสวสัดิการหลังพน้จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 227,033 บาท 

    สำหรับจ่ายเงนิสมทบเงินสวัสดกิารหลังพ้นจากการเปน็พนักงานสถานธนานบุาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

  

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,610,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,610,000 บาท 

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนานบุาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
เดือนละ 5,000 บาท  ตามหนงัสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 15  

สิงหาคม 2551 

  

  ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,550,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับพนักงานสถานธนานบุาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำ  จำนวน 5 อัตรา 
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งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 1,265,000 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 702,000 บาท 

  ค่าเช่าบา้น จำนวน 24,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานบุาล ที่มีสทิธิเบิกจ่ายได้ตามระเบยีบ
สำนักงาน จ.ส.ท. 

  

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานบุาล ที่มีสทิธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.  

  

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 120,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานบุาลและครอบครัวที่
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. 

  

  เงินรางวัลเจา้หน้าที ่ จำนวน 202,000 บาท 

    

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนานบุาลและจ่ายให้   
ผู้ปฏิบัติหนา้ที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานบุาลและจา่ยเปน็ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
ทรัพย์รับจำนำของสถานธนานบุาล ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ตามหนังสือ
สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2550  

  

  เงินสมทบเงนิสะสม จำนวน 155,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานบุาล ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
ประจำ 

  

  ค่าอาหาร จำนวน 130,000 บาท 

    

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และ
จ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุก
ตำแหน่ง  ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  

  

  ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 20,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานบุาล ทีป่ฏิบัติหนา้ที่     
ในวันจำหน่ายทรัพย์หลดุจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที ่มท 0801.5/ว 1509 ลง
วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2551 

  

  ค่าสมนาคุณ จำนวน 1,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาสอบสวน กรณีที่พนักงานสถานธนานบุาลกระทำผดิ   

  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 20,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลที่มสีิทธิเบิกเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 710 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 
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 ค่าใช้สอย รวม 251,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 101,000 บาท 

   ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 30,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวน 20,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล คา่ธรรมเนียมและค่าอากร
แสตมป์ในการทำสัญญาเงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจาก   
การใช้ตั๋วเงิน ซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  

  

   ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 8,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกนัอัคคีภัยของสถานธนานบุาล พร้อมทรัพย์สินของสถาน 

ธนานุบาล  
  

   ค่าภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างของสถานธนานุบาล ตามพระราชบัญญัติ     
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

  

   ค่าสอบบัญช ี จำนวน 40,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบญัชี เพื่อจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบบญัชี และรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาล  

  

  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

    
ค่าโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.  จำนวน 10,000  บาท 

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานบุาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น วนัที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี  

  

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ รวม 70,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร และค่าใช้จา่ยอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 

  

  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 70,000 บาท 

   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ  

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ ฯลฯ และอ่ืนๆ เข้าประเภทรายจ่ายนี้  

  

   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์  

  

   ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ    
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 ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

  วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท 

    

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุดบญัชีตั๋วรบัจำนำ และใบเสร็จรบัเงินที่
เขียนและที่ใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคิดเลข ซองและถุงใส่ทรัพย์รับจำนำ เชือกผูก
ของ ธงชาติ ตรายาง กระดาษคาร์บอน กระดาษเอสี่ สมุดบัญชแีบบต่างๆ และอ่ืนๆ ที่
จำเป็น  

  

  วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณต์่างๆ ไฟฟ้าทุกชนิดและอ่ืนๆ     

  วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด น้ำยาลา้ง
จาน น้ำยาเช็ดกระจก หัวแก๊ส พร้อมถังแก๊ส จาน ถ้วย ถาด มดี ชุดกาแฟ กระดาษ
ชำระ และอ่ืนๆ   

  

  วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เชน่ ไม้ตา่งๆ สี อิฐ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา แปรง
ทาสี โถส้วม อ่างลา้งมือ และอ่ืนๆ  

  

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 10,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชน่  เจลแอลกอฮอล์ หรือ  

แอลกอฮอล์ ถุงมือ กระดาษกรอง และอ่ืนๆ 
  

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานบุาล ค่าถ่ายเอกสาร    
ค่าอัดรูปภาพ ฯลฯ  

  

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์เคร่ือง 
ปริ๊นเตอร ์หมึกพิมพ์สำหรับเคร่ืองปริ๊นเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ 
ที่มีราคาหน่วยหนึง่ไม่เกิน 20,000 และอ่ืน ๆ 

  

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 132,000 บาท 

  ค่าไฟฟา้ จำนวน 100,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา้ที่ใช้ในสำนักงานสถานธนานุบาล      

  ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 6,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสำนักงานสถานธนานุบาล    

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บรกิารดังกล่าว  และค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเชา่เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย   
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  ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 7,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ คา่ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเชา่ตู้
ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการเทศบาล  

  

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 14,000 บาท 

    

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยในการสื่อสารผา่นดาวเทียม ค่าใช้จา่ย 

เก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ (Internet) รายเดือนและคา่สื่อสารอ่ืนๆ และให้ 

หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลา่ว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เก่ียวกับการให้บริการรวมถึงค่าเหมาจ่ายค่าเช่าคูส่ายโทรศัพท์  

  

งบลงทุน  เป็นเงิน 34,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท 

  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12,000 บาท 

    

     1) โต๊ะทำงานเหล็ก                   จำนวน 6,000  บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยการจัดหาทั่วไปและสำรวจ
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
     2) เก้าอ้ีสำนักงาน                    จำนวน 6,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย ระบบไฮโดรลคิ ปรับสูง-ตำ่ได้ ขาเหล็ก  
ชุบโครเมี่ยม จำนวน 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท โดยการจัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

  

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22,000 บาท 

    

       1)  เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบแคร่สัน้    จำนวน 22,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer  แบบแคร่สั้น  จำนวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี ้
 - มีจำนวนหัวพิมพ์ไมน่้อยกว่า 24 เข็ม  

 - มีความกว้างในการพิมพ์ไมน่อ้ยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)  

 - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ไดไ้ม่น้อย
กว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่นอ้ยกว่า 360x360 dpi  

 - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไมน่้อยกว่า 128 KB  

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า  

1 ช่อง 
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 7,067,400 บาท 

 รายจ่ายอื่น รวม 7,067,400 บาท 

  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 67,400 บาท 

    สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ 2565      

  เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จำนวน 2,100,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิน่ให้แก่เทศบาล    

  ทุนดำเนนิการของสถานธนานบุาล ร้อยละ 50 จำนวน 3,500,000 บาท 

    สำหรับจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล    

  บำเหน็จรางวลั ร้อยละ 20 จำนวน 1,400,000 บาท 

    
สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนของ จงัหวัด อำเภอ เทศบาล  

พนักงานสถานธนานบุาล และสำนักงาน จ.ส.ท.  ตามหนังสือนกังาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/

ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557  

  

 



155,300 155,300

1,039,900 1,039,900

17,000 17,000

398,700 398,700

150,000 150,000

1,860,000 1,860,000

54,000 54,000

13,050,000 13,050,000

51,200 51,200

50,000 50,000

200,000 200,000

908,300 908,300

180,000 180,000

1,555,200 1,555,200

180,000 180,000

207,400 207,400

725,800 725,800

1,086,200 601,500 555,200 233,000 2,475,900

เงินเดือน ฝ่าย
ประจ า

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)

1) ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เบ้ียยังชีพความพิการ

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินส ารองจ่าย

งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

ค่าช าระดอกเบ้ีย

ค่าช าระหน้ีเงินกู้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

936,000 2,511,500 1,276,000 324,000 432,900 1,102,100 346,400 7,252,900

5,634,000 329,900 2,126,000 1,231,700 325,800 1,743,100 273,100 12,378,000

204,000 57,000 57,000 318,000

84,000 50,000 176,000

84,000 288,000 108,000 36,000 24,000 132,000 12,000 720,000

20,200 5,100 25,300

42,000 42,000

168,000 60,000 276,000

35,000 30,000 65,000

40,000 10,000 50,000

61,300 20,000 25,000 111,300

25,000 25,000

360,000 120,000 70,000 40,000 50,000 60,000 20,000 780,000

30,000 30,000

500,000 30,000 30,000 3,032,800 200,000 10,000 3,832,800

4,000 4,000

20,000 10,000 40,000- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 10,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 20,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 30,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/

พนักงาน/ลูกจ้างประจ า
5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ านาญ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินวิทยฐานะ

งบ
ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 24,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า

เงินประจ าต าแหน่ง
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน

42,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 216,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

437,400 277,000

งบบุคลากร
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

20,000

10,000

50,000 10,000 10,000 80,000

50,000

3,000 3,000

5,000

30,000

40,000 40,000

20,000 20,000

30,000 30,000

15,000 15,000

444,600 444,600

20,000

40,000 40,000
3) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
3)  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
สงกรานต์ (กองการศึกษา)

20,000

2) โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

2) โครงการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น
ให้กับชุมชนและโรงเรียน

2)  โครงการท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ 
(กองการศึกษา)

5,000

2) โครงการกินขนมชมตลาดศาลเจ้าโรง
ทอง

30,000

1) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 (กองสาธารณสุขฯ)

50,000

11) ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

1)  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ลอยกระทง (กองการศึกษา)

10,000

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กอง
การศึกษา)

20,000

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

75,000 75,000

50,000 50,000

10,000

30,000

10,000

5,000

10,000 10,000

30,000 30,000

3,000

5,000 5,000

5,000

10,000 10,000

30,000

7) โครงการจัดกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
ภารกิจในวงงานของเทศบาล

7) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ
เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน (กอง
การศึกษา)

30,000

6) โครงการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
6) โครงการจัดท าแผนชุมชน (กอง
การศึกษา)

5,000

5) โครงการสานสัมพันธ์ลูกรักด้วย
ครอบครัว
6) ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา

3,000

5) โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาล (กองการศึกษา)

5,000

5) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล

4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ)

30,000

5)  โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา 
(กองการศึกษา)

10,000

4) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
4) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษา)

10,000

4) โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่กิจการ
เทศบาลประจ าปีและวารสาร
ประชาสัมพันธ์เทศบาล

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

30,000 30,000

10,000 10,000

10,000 10,000 20,000

10,000

50,000 50,000

30,000 30,000

110,000 20,000 30,000 160,000

30,000

30,000

30,000

10,000 10,000

50,000 50,000

400,000 400,000

5,000 5,000

10,000 10,000

100,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและ
การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

100,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-โครงการวันเทศบาล

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้
น้อย
โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต

โครงการงานประเพณี ทอดผ้าป่าทางน้ า 30,000

โครงการงานประเพณีแห่เจ้า ท้ิงกระจาด
เดือน 4

30,000

-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี
และแข่งขันกีฬาชุมชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยด้วยพรรณ
ไม้ (กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองการศึกษา)

10,000

7)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
9) โครงการอบรมการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต

ค่าใช้สอย

งบ
ด าเนินงาน
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งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

20,000 5,600 50,000 5,000 50,000 7,000 142,600

10,000 20,000 50,000 90,000

160,000 7,000 35,000 10,000 30,000 267,000

100,000 100,000

60,000 10,000 70,000

55,000 10,000 15,000 5,000 10,000 120,000

22,000 10,000 3,623,100 5,700 60,000 20,000 3,755,800

55,000 55,000

140,000 150,000 40,000 30,000 270,000 70,000 710,000

30,000 10,000 10,000 150,000 5,000 215,000

28,000 80,000 25,000 20,000 50,000 60,000 283,000

80,000 80,000

140,000 25,000 70,000 15,000 20,000 20,000 305,000

40,000 40,000

50,000 25,000 40,000 130,000

40,000 40,000

10,000 10,000

185,000 20,000 30,000 247,000

400,000 100,000 5,000 40,000 562,000

30,000 30,000

50,000
ปรับปรุงรถรางของเทศบาลต าบลวิเศษ
ไชยชาญ

50,000

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่าไฟฟ้า 7,000 10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงรถบรรทุก

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้อง

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุส านักงาน 5,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุจราจร

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 5,000

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 5,000

งบ
ด าเนินงาน

เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ           หน้า  146



งบ/หมวด/
ประเภทรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวมแผนงาน

วันท่ีพิมพ์ : 4/8/2564  10:38:28

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

10,000 10,000

388,600 388,600

15,000 15,000

160,000 160,000

7,568,400 7,568,400

100,000

15,000

17,934,400 13,719,100 4,643,500 15,980,100 2,544,400 60,000 4,945,800 4,094,800 1,026,500 67,000,000รวม 946,400 1,105,000

โครงการงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ (กองการศึกษา)

100,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี อ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง (ส านักปลัดเทศบาล)

15,000

งบเงิน
อุดหนุน

1) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขฯ)

1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.

ถนนศาลเจ้า 12

ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

งบลงทุน
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