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ส่วนที่ 1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

ของ 
 
 
 

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง 

 
 
 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลวิเศษไชยชาญอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 63,069,912.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 36,197,788.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,555,138.89 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 5,409,700.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 10,051,499.89 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 59,181,730.08 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,041,996.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 755,182.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 423,876.07 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,308,925.19 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 6,180.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,611,622.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 32,033,947.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 360,480.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 42,559,920.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,133,806.21 บาท

งบบุคลากร จํานวน 15,433,695.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,181,418.82 บาท

งบลงทุน จํานวน 647,000.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,164,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 398,820.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 8,897,795.85 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 3,601,553.77 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 72,644,433.05 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 437,812.01 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 90,266,800.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,037,603.10 1,949,000.00 2,099,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 753,174.40 757,500.00 855,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 471,860.21 284,000.00 475,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,061,277.08 1,950,000.00 1,950,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,317.50 15,000.00 15,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,357,232.29 4,958,500.00 5,397,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 26,752,108.64 25,800,000.00 25,600,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 26,752,108.64 25,800,000.00 25,600,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 31,477,516.00 35,671,100.00 33,663,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 31,477,516.00 35,671,100.00 33,663,000.00

รวม 62,586,856.93 66,429,600.00 64,660,500.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,045,882.64 17,841,700.00 14,817,700.00

งบบุคลากร 17,889,638.00 21,810,800.00 21,898,700.00

งบดําเนินงาน 13,372,594.08 18,241,200.00 18,703,900.00

งบลงทุน 5,961,300.00 1,346,900.00 1,295,200.00

งบเงินอุดหนุน 6,821,000.00 7,189,000.00 7,945,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 58,090,414.72 66,429,600.00 64,660,500.00

รวม 58,090,414.72 66,429,600.00 64,660,500.00



 
 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 

ของ 
 
 

เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 13,120,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,378,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 16,705,700

แผนงานสาธารณสุข 2,134,200

แผนงานเคหะและชุมชน 9,804,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,595,600

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,365,400

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 739,100

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,817,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 64,660,500





ปี 2559 ปี 2560

1,598,319.30 1,715,706.30 6.92

8,930.95 8,952.80 0.00

293,763.00 267,128.00 0.00

69,040.00 45,816.00 66.67

1,970,053.25 2,037,603.10

103,140.00 61,623.00 88.89

20,670.00 20,562.00 100.00

3,569.60 4,093.40 66.67

0.00 0.00 0.00

1,467.00 2,046.00 0.00

315,780.00 325,960.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,570.00 3,720.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

680.00 0.00 0.00

4,000.00 7,600.00 150.00

2,100.00 760.00 0.00

อ ำเภอ วเิศษชยัชำญ  จงัหวดัอำ่งทอง
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รำยงำนประมำณกำรรำยรบั

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลวเิศษไชยชำญ

หมวดภำษีอำกร

รำยรบัจรงิ ประมำณกำร

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2562

     ภำษีบ ำรุงทอ้งที่ 8,864.45 9,000.00 % 9,000.00

     ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 1,567,989.00 1,590,000.00 % 1,700,000.00

     อำกรกำรฆำ่สตัว์ 29,328.00 60,000.00 % 100,000.00

     ภำษีป้ำย 238,117.00 290,000.00 % 290,000.00

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต

รวมหมวดภำษีอำกร 1,844,298.45 1,949,000.00 2,099,000.00

     คำ่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 8,769.00 20,000.00 % 40,000.00

     คำ่ธรรมเนียมโรงฆำ่สตัว์ 43,698.00 90,000.00 % 170,000.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรจดัระเบยีบจอดยำนยนต์ 0.00 0.00 % 0.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรขำยสรุำ 4,636.30 3,000.00 % 5,000.00

     คำ่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 314,500.00 310,000.00 % 310,000.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 7,021.00 3,000.00 % 3,000.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนรำษฎร 3,703.00 3,000.00 % 3,000.00

     คำ่ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจง้สถำนทีจ่ ำหน่ำย

อำหำรหรือสะสมอำหำร
0.00 3,000.00 % 3,000.00

     คำ่ธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิมำตรำ 9 0.00 0.00 % 0.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบับตัรประจ ำตวัประชำชน 0.00 0.00 % 0.00

     คำ่ธรรมเนียมเป็นผูร้บัจำ้งใหบ้รกิำร 4,080.00 4,000.00 % 10,000.00

     คำ่ธรรมเนียมค ำขอรบัใบอนุญำตเป็นผูร้บัจำ้งใหบ้รกิำร 2,000.00 0.00 % 0.00

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณิชย์ 1,460.00 1,000.00 % 1,000.00
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ปี 2559 ปี 2560

800.00 1,600.00 0.00

0.00 0.00 0.00

86,100.00 28,400.00 0.00

0.00 0.00 0.00

627,134.00 0.00 0.00

50,980.00 41,720.00 -10.00

14,040.00 10,440.00 50.00

205,125.00 231,650.00 -5.26

10,000.00 12,000.00 0.00

320.00 420.00 0.00

1,780.00 580.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,451,255.60 753,174.40

413,227.68 471,860.21 67.25

413,227.68 471,860.21

0.00 1,061,277.08 0.00

0.00 1,061,277.08

0.00 0.00 0.00

12,500.00 22,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

     คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 920.00 500.00 % 500.00

     คำ่ปรบัผูก้ระท ำผดิกฎหมำยจรำจรทำงบก 189,725.00 50,000.00 % 50,000.00

     คำ่ปรบัผูก้ระท ำผดิกฎหมำยกำรจดัระเบยีบจอดยำนยนต์ 0.00 0.00 % 0.00

     คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ 0.00 5,000.00 % 5,000.00

     คำ่ปรบัผูก้ระท ำผดิกฎหมำยและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คำ่ใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำร

ในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร
13,140.00 10,000.00 % 15,000.00

     คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 55,140.00 50,000.00 % 45,000.00

     คำ่ใบอนุญำตใหต้ ัง้ตลำดเอกชน 14,000.00 12,000.00 % 12,000.00

     คำ่ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิคำ้ในทีห่รือทำงสำธำรณะ 99,735.00 190,000.00 % 180,000.00

     คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรโฆษณำโดยใช้เครือ่งขยำยเสยีง 2,320.00 1,500.00 % 1,500.00

     คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 360.00 500.00 % 500.00

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรบั และใบอนุญำต 765,217.30 757,500.00 855,500.00

     คำ่ใบอนุญำตอืน่ๆ 10.00 0.00 % 0.00

     ดอกเบีย้ 304,781.57 284,000.00 % 475,000.00

หมวดรำยได้จำกทรพัย์สนิ

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

รวมหมวดรำยได้จำกทรพัย์สนิ 304,781.57 284,000.00 475,000.00

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00

     เงนิช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 0.00 1,950,000.00 % 1,950,000.00

% 10,000.00

     คำ่จ ำหน่ำยเวชภณัฑ์ 2,000.00 0.00 % 0.00

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

รำยรบัจรงิ ประมำณกำร

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2562

     คำ่รบัรองส ำเนำและถำ่ยเอกสำร 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     คำ่ขำยแบบแปลน 34,000.00 10,000.00
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ปี 2559 ปี 2560

244,467.08 11,317.50 0.00

256,967.08 33,317.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

657,823.79 512,541.30 0.00

17,413,192.49 17,831,413.52 0.00

2,679,776.43 2,535,448.43 0.00

123,320.81 75,591.40 0.00

1,307,994.72 1,315,579.92 0.00

2,813,507.44 3,170,392.82 0.00

38,929.00 36,005.52 0.00

44,730.16 51,138.73 0.00

1,187,431.00 1,223,997.00 -16.67

26,266,705.84 26,752,108.64

17,950,758.00 31,477,516.00 -5.63

17,950,758.00 31,477,516.00

48,308,967.45 62,586,856.93

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 50,458.00 15,000.00 15,000.00

     รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 14,458.00 4,000.00 % 4,000.00

     คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ 0.00 3,000.00 % 3,000.00

หมวดรำยได้จำกทุน

หมวดภำษีจดัสรร

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0.00 3,000.00 3,000.00

     ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 16,785,862.40 17,500,000.00 % 17,500,000.00

     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 526,068.62 540,000.00 % 540,000.00

     ภำษีธุรกจิเฉพำะ 65,312.99 70,000.00 % 70,000.00

     ภำษีมลูคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 2,750,262.51 2,750,000.00 % 2,750,000.00

     ภำษีสรรพสำมติ 2,308,283.63 2,300,000.00 % 2,300,000.00

     ภำษีสรุำ 1,340,036.99 1,340,000.00 % 1,340,000.00

     คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 78,232.86 60,000.00 % 60,000.00

     คำ่ภำคหลวงแร่ 168,784.63 40,000.00 % 40,000.00

รวมหมวดภำษีจดัสรร 25,338,620.63 25,800,000.00 25,600,000.00

     คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตำมประมวลกฎหมำย

ทีด่นิ
1,315,776.00 1,200,000.00 % 1,000,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนนิกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิ

ถำ่ยโอนเลือกท ำ
19,384,093.00 35,671,100.00 % 33,663,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 47,687,468.95 66,429,600.00 64,660,500.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 19,384,093.00 35,671,100.00 33,663,000.00

รำยรบัจรงิ ประมำณกำร

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2562



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 64,660,500   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,099,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนรายของฐานข้อมูลผู้ชําระภาษีและรายใหม่ทีคาด
ว่าจะสามารถจัดเก็บได้
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณทีผ่านมา ตามจํานวนรายของผู้ที
เคยเสียภาษีแะรายใหม่ทีคาดว่าจะมีเพิมขึน
ภาษีป้าย จํานวน 290,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณทีผ่านมาตามจํานวนป้ายปัจจุบัน
และในอนาคตทีคาดว่าจะมีเพิมขึนตามสภาวะเศรษฐกิจ
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 855,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 170,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับงบประมาณในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับงบประมาณในปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 310,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 180,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการรายให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 475,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 475,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,950,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,950,000 บาท
ประมาณการารับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ปะมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการทีคาดว่าจะได้รับจากการขายทอดทรัพย์สินของเทศบาล

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 540,000 บาท
ประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,500,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,750,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 1,340,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,300,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการารับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 33,663,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 33,663,000 บาท

ประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายการดังนี
1. เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน จํานวน 8,090,000.-บาท
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. (ค่าจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว) จํานวน 141,100.-บาท
3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด. (ค่า
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
       พัฒนาผู้เรียน) จํานวน 93,800.-บาท
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด./สพฐ
. จํานวน 3,824,900.-บาท
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด./ศพฐ
. จํานวน 8,058,700.-บาท
6. งินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 1,210,100.-บาท
7. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก้ผู้
พิการ
หรือทุพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียความ
พิการ) จํานวน 1,689,600.-บาท
8. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) จํานวน 30,000.-บาท
9. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ) จํานวน 10,324,800.-บาท
10. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000.-บาท
11. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน ตามโครง
การสัตว์ปลอคโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน ศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี จํานวน 6,000.-บาท
12. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอคโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 34,000.-บาท
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ปี 2559 ปี 2560

725,760.00 725,760.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

180,000.00 180,000.00 0 %

207,360.00 207,360.00 0 %

1,555,200.00 1,555,200.00 0 %

2,848,320.00 2,848,320.00

1,550,697.00 1,611,540.00 1.96 %

79,800.00 84,000.00 0 %

93,300.00 102,000.00 0 %

382,780.00 394,200.00 3.46 %

0.00 0.00 -100 %

306,000.00 387,000.00 0 %

34,000.00 43,000.00 0 %

2,446,577.00 2,621,740.00

5,294,897.00 5,470,060.00

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,219,427.00 3,634,500.00 3,689,200

รวมงบบุคลากร 5,067,747.00 6,482,900.00 6,537,600

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 305,709.00 432,000.00 432,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 33,969.00 48,000.00 48,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 344,805.00 421,800.00 436,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 6,390.00 8,700.00 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,019.00 84,000.00 84,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 67,019.00 144,000.00 144,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 1,394,516.00 2,496,000.00 2,544,800

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,555,200.00 1,555,200.00 1,555,200

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 2,848,400.00 2,848,400

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
207,360.00 207,400.00 207,400

เงนิเดือนนายก/รองนายก 725,760.00 725,800.00 725,800

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000.00 180,000.00 180,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ
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ปี 2559 ปี 2560

15,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

103,200.00 120,000.00 0 %

22,000.00 33,240.00 75.56 %

140,600.00 153,240.00

288,611.00 391,295.20 -100 %

0.00 0.00 100 %

5,860.00 30,950.00 0 %

0.00 59,540.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 317,600.00 -20 %

0.00 0.00 0 %

0.00 49,755.00 0 %

0.00 19,195.00 -60 %

0.00 3,843.00 0 %

0.00 0.00 100 %

5) โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 0.00 50,000.00 20,000

6) โครงการจดัท าเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี
0.00 8,000.00 8,000

7) โครงการจดักจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิใน

วงงานของเทศบาล
0.00 0.00 30,000

4) โครงการจดัท าเอกสารเผยแพรก่จิการเทศบาล

ประจ าปีและวารสารประชาสมัพนัธ์เทศบาล
0.00 50,000.00 50,000

11) คา่ใช้จา่ยส าหรบัคา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้

กระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา
0.00 20,000.00 20,000

2) โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรของเทศบาล
0.00 375,000.00 300,000

3) โครงการเทศบาลพบประชาชน 0.00 50,000.00 50,000

1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 120,000.00 120,000

10) โครงการอบรมสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 0.00 30,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 10,560.00 60,000.00 60,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 293,952.00 400,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 400,000

รวมค่าตอบแทน 164,418.50 180,000.00 224,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 95,450.00 120,000.00 120,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 59,168.50 45,000.00 79,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
9,800.00 10,000.00 20,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 284,246.00 -100 %

0.00 0.00 68.78 %

0.00 0.00 -100 %

4,995.00 0.00 0 %

103,815.00 0.00 0 %

28,209.50 0.00 0 %

271,735.00 0.00 0 %

49,755.00 0.00 0 %

239,976.40 252,764.40 0 %

992,956.90 1,409,188.60

150,315.00 42,188.00 0 %

108,435.00 29,600.00 0 %

3,400.00 8,000.00 -50 %

7,150.00 0.00 0 %

10,800.00 17,900.00 0 %

88,684.00 105,795.00 0 %

115,775.00 0.00 0 %

65,490.00 35,656.00 0 %

44,190.00 99,648.00 25 %

594,239.00 338,787.00

วสัดุคอมพวิเตอร์ 47,750.00 80,000.00 100,000

รวมค่าวสัดุ 623,631.00 705,000.00 705,000

วสัดุการเกษตร 99,820.00 100,000.00 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 47,827.00 70,000.00 70,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 15,800.00 30,000.00 30,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 99,815.00 150,000.00 150,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 2,500.00 40,000.00 20,000

วสัดุกอ่สรา้ง 9,957.00 15,000.00 15,000

วสัดุส านกังาน 188,182.00 120,000.00 120,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 111,980.00 100,000.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,684,527.04 2,117,000.00 2,208,000

ค่าวสัดุ

โครงการคา่ใช้จา่ยในโครงการจดัท าเอกสาร

เผยแพรก่จิการเทศบาลประจ าปี และวารสาร

ประชาสมัพนัธ์เทศบาล

49,220.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 37,846.00 350,000.00 350,000

โครงการคา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล

และงบประมาณรายจา่ยของเทศบาล
12,465.00 0.00 0

โครงการคา่ใช้จา่ยในการอบรมสมัมนาพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรของเทศบาล
393,210.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเทศบาลและวนัส าคญั

และกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงานเทศบาล
2,500.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 884,774.04 0.00 0

8) โครงการเลือกต ัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
0.00 474,000.00 800,000

9) โครงการอบรมการมสีว่นรว่มในการป้องกนัการ

ทุจรติ
0.00 30,000.00 0

7) โครงการวนัเทศบาลและวนัส าคญัและกจิกรรม

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงงานเทศบาล
0.00 100,000.00 0

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

423,412.11 382,899.19 0 %

31,065.16 29,506.38 0 %

27,689.04 27,044.75 0 %

7,086.00 9,191.00 0 %

97,584.00 97,584.00 0 %

586,836.31 546,225.32

2,314,632.21 2,447,440.92

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 14,000.00 0 %

0.00 30,000.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

0.00 64,800.00 0 %

0.00 18,000.00 0 %

0.00 45,000.00 0 %

0.00 14,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

896,000.00 0.00 0 %
จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั แบบดบัเบิล้

แคบ
0.00 0.00 0

โตะ๊ท างานเหล็ก 0.00 7,900.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือโตะ๊สแตนเลสพบัขาสวงิ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม 3 ขา 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนดิต ัง้พ้ืน

หรือชนดิแขวน
0.00 0.00 0

จดัซ้ือโตะ๊พบัเอนกประสงค์ หน้าฟอเมกา้ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 2,400 BTU 0.00 0.00 0

เกา้อีส้ านกังาน 0.00 3,500.00 0

จดัซ้ือเครือ่งดูดฝุ่ น 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

1) เครือ่งปั้มน ้า 0.00 0.00 14,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 596,565.57 640,000.00 640,000

รวมงบด าเนินงาน 3,069,142.11 3,642,000.00 3,777,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 2,330.00 10,000.00 10,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 89,452.00 100,000.00 100,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 29,395.04 40,000.00 40,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 35,416.66 40,000.00 40,000

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 439,971.87 450,000.00 450,000
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ปี 2559 ปี 2560

70,700.00 0.00 0 %

36,000.00 0.00 0 %

33,000.00 0.00 0 %

0.00 10,400.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

32,000.00 0.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

17,000.00 0.00 0 %

9,200.00 0.00 0 %

11,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,165,300.00 196,200.00

490,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

คา่ตอ่เตมิชายคาอาคารส านกังาน 0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่กอ่สรา้งซุม้เฉลมิพระเกียรติ 33,000.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งป้ายประชาสมัพนัธ์ 99,000.00 0.00 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 5,500.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 5,500.00 27,400.00 14,000

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 

แบบที ่2
0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์/

ชนดิ LED สี
0.00 0.00 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานส านกังาน 0.00 16,000.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน 0.00 0.00 0

จดัซ้ือจอรบัภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

จดัซ้ือชุดเครือ่งเสยีงส าหรบัหอ้งประชุม 0.00 0.00 0

ตดิต ัง้เครือ่งลูกขา่ยรบัสญัญาณเสยีงไรส้าย 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

428,000.00 0.00 0 %

918,000.00 0.00

2,083,300.00 196,200.00

9,692,829.21 8,113,700.92

1,352,120.00 1,287,190.00 1.97 %

45,225.00 60,000.00 0 %

455,180.00 464,700.00 5.13 %

960.00 2,160.00 -100 %

126,000.00 108,000.00 0 %

14,000.00 12,000.00 0 %

1,993,485.00 1,934,050.00

1,993,485.00 1,934,050.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

10,670.00 5,000.00 0 %

10,670.00 5,000.00

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 15,115.25 9,600.00 9,600

รวมค่าตอบแทน 15,115.25 9,600.00 44,600

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 0.00 30,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,836,618.00 2,248,900.00 2,299,800

รวมงบบุคลากร 1,836,618.00 2,248,900.00 2,299,800

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 203,806.00 108,000.00 108,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 22,646.00 12,000.00 12,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 416,070.00 483,100.00 507,900

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 0.00 5,100.00 0

เงนิเดือนพนกังาน 1,194,096.00 1,580,700.00 1,611,900

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 60,000.00 60,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารท ั่วไป 8,274,389.11 10,152,300.00 10,328,600

งานบรหิารงานคลงั

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 132,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 137,500.00 27,400.00 14,000

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงลานจอดรถหน้าอาคารส านกังาน

เทศบาล
0.00 0.00 0

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 29,944.00 0 %

0.00 0.00 9.09 %

0.00 0.00 0 %

32,300.00 0.00 0 %

35,000.00 46,529.00 0 %

67,300.00 76,473.00

52,470.50 54,738.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 13,600.00 0 %

39,850.00 38,650.00 0 %

2,520.00 345.00 0 %

52,000.00 44,550.00 0 %

146,840.50 151,883.00

2,439.60 2,236.30 0 %

0.00 0.00 0 %

65,000.00 62,536.90 0 %

67,439.60 64,773.20

292,250.10 298,129.20

55,319.00 65,000.00 65,000

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

คา่บรกิารไปรษณีย์ 6,149.00 0.00 0

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค 63,907.60 65,000.00 65,000

รวมงบด าเนินงาน 320,714.85 419,100.00 456,600

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศพัท์ 2,439.60 0.00 0

วสัดุคอมพวิเตอร์ 48,740.00 70,000.00 70,000

รวมค่าวสัดุ 161,075.00 207,000.00 207,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 39,600.00 50,000.00 50,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 2,000.00 2,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 13,600.00 10,000.00 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 59,135.00 70,000.00 70,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 8,520.00 60,000.00 60,000

รวมค่าใช้สอย 80,617.00 137,500.00 140,000

คา่ใช้จา่ยตามโครงการปรบัปรุงแผนทีภาษีและ

ทะเบยีนทรพัย์สนิ
37,040.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 32,120.00 0.00 0

1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 40,000.00 40,000

2) โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน

ทรพัย์สนิ
0.00 27,500.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 2,937.00 10,000.00 0
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 -100 %

38,000.00 0.00 0 %

10,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -10.71 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

30,000.00 0.00 0 %

19,000.00 0.00 0 %

3,000.00 0.00 0 %

3,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

103,800.00 0.00

103,800.00 0.00

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

รวมค่าครุภณัฑ์ 38,843.50 46,600.00 35,000

รวมงบลงทุน 38,843.50 46,600.00 35,000

จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 38,843.50 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ multifunction ชนดิเลเซอร์ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

5) ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 0.00 0.00 700

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 

แบบที ่2
0.00 0.00 0

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 3,800.00 3,800

4) ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 0.00 11,000.00 11,000

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบ

ที ่1
0.00 22,000.00 0

2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 2,800.00 2,500

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All in one ส าหรบังาน

ส านกังาน
0.00 0.00 17,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีส้ านกังาน 0.00 7,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

20,000.00 20,000.00 -100 %

20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00

2,409,535.10 2,252,179.20

12,102,364.31 10,365,880.12

12,102,364.31 10,365,880.12
รวมทุกแผนงาน 10,487,565.46 12,886,900.00 13,120,000

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 10,487,565.46 12,886,900.00 13,120,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 17,000.00 20,000.00 0

รวมงานบรหิารงานคลงั 2,213,176.35 2,734,600.00 2,791,400

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 17,000.00 20,000.00 0

รวมเงนิอุดหนุน 17,000.00 20,000.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน



ปี 2559 ปี 2560

324,000.00 324,000.00 0 %

36,000.00 36,000.00 0 %

360,000.00 360,000.00

360,000.00 360,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

80,600.00 0.00 100 %

80,600.00 0.00

80,600.00 0.00

440,600.00 360,000.00

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 5,000.00 125,000

รวมงำนเทศกจิ 327,775.00 365,000.00 485,000

วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ 0.00 0.00 50,000

รวมค่ำวสัดุ 0.00 0.00 70,000

ค่ำวสัดุ

วสัดุส ำนกังำน 0.00 0.00 20,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0.00 0.00 50,000

รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 50,000

ค่ำใช้สอย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่ำตอบแทน 0.00 5,000.00 5,000

งบด ำเนินงำน

ค่ำตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 327,775.00 360,000.00 360,000

รวมงบบุคลำกร 327,775.00 360,000.00 360,000

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 293,806.00 324,000.00 324,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 33,969.00 36,000.00 36,000

งบบุคลำกร

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนเทศกจิ
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

เทศบำลต ำบลวเิศษไชยชำญ

อ ำเภอวเิศษชยัชำญ    จงัหวดัอำ่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่ำง (%) ปี 2562

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร
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ปี 2559 ปี 2560

237,845.00 246,840.00 4.24 %

452,400.00 462,180.00 4.87 %

1,881,000.00 1,990,451.00 -15 %

209,000.00 221,161.00 -15 %

2,780,245.00 2,920,632.00

2,780,245.00 2,920,632.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -3.23 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 464.00 33.33 %

0.00 36,595.00 0 %

0.00 0.00 -20 %

0.00 0.00 0 %4) โครงกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 0.00 50,000.00 50,000

2) โครงกำรป้องกนัอคัคีภยัเบือ้งตน้ใหก้บัชุมชน

และโรงเรียน
0.00 40,000.00 40,000

3) โครงกำรป้องกนัอบุตัเิหตุในช่วงเทศกำลส ำคญั 0.00 25,000.00 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0.00 15,000.00 20,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0.00 10,000.00 0

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 0.00 0.00 10,000

รวมค่ำตอบแทน 2,800.00 31,000.00 40,000

ค่ำใช้สอย

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 31,000.00 30,000

คำ่เช่ำบำ้น 2,800.00 0.00 0

ค่ำตอบแทน

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 0.00 10,000

รวมงบบุคลำกร 2,874,089.00 3,151,000.00 2,825,900

งบด ำเนินงำน

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 221,907.00 240,000.00 204,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,874,089.00 3,151,000.00 2,825,900

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 418,860.00 487,100.00 510,800

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 2,009,030.00 2,160,000.00 1,836,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)

เงนิเดือนพนกังำน 224,292.00 263,900.00 275,100

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลำกร

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ยอดต่ำง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

37,479.75 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

262,160.00 223,080.00 0 %

299,639.75 260,139.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 3,762.00 120 %

0.00 0.00 16 %

34,300.00 31,820.00 66.67 %

183,223.00 181,605.00 0 %

0.00 0.00 0 %

47,880.00 49,200.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

200,000.00 189,000.00 0 %

465,403.00 455,387.00

765,042.75 715,526.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %จดัซ้ือเตน้ท์ จ ำนวน 3 หลงั 66,000.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

1) เครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น 0.00 0.00 32,400

งบลงทุน

ค่ำครุภณัฑ์

รวมค่ำวสัดุ 338,100.00 565,000.00 546,800

รวมงบด ำเนินงำน 407,242.00 986,000.00 976,800

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 5,000

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 89,800.00 200,000.00 200,000

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุเครือ่งแตง่กำย 30,000.00 50,000.00 0

วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ 9,300.00 30,000.00 50,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000.00 250,000.00 250,000

วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0.00 5,000.00 11,000

วสัดุกอ่สรำ้ง 0.00 5,000.00 5,800

วสัดุส ำนกังำน 0.00 10,000.00 10,000

วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 9,000.00 10,000.00 10,000

รวมค่ำใช้สอย 66,342.00 390,000.00 390,000

ค่ำวสัดุ

โครงกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 12,412.00 0.00 0

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 53,930.00 250,000.00 250,000

คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัอคัคีภยัเบือ้งตน้

ใหก้บัชุมชนและโรงเรียน
0.00 0.00 0

ยอดต่ำง (%)ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร
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ปี 2559 ปี 2560

69,900.00 0.00 0 %

0.00 54,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

300,000.00 0.00 -100 %

369,900.00 54,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 2,808,000.00 0 %

0.00 2,808,000.00

369,900.00 2,862,000.00

กอ่สรำ้งอำคำรโครงเหล็กพรอ้มตดิต ัง้เครือ่งสบูน ้ำ

มอเตอร์ไฟฟ้ำ บรเิวณลำนตำกขำ้ว หมุท่ี ่3 ต ำบล

ไผจ่ ำศีล

66,000.00 0.00 0

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

ค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งโครงสรำ้งเหล็กหลงัคำแผน่เหล็ก

รีดลอน (METAL SHEET)
0.00 0.00 0

รวมค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 66,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 242,290.00 300,000.00 75,300

อำคำรตำ่ง ๆ

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 110,290.00 300,000.00 0

รวมค่ำครุภณัฑ์ 176,290.00 300,000.00 75,300

5) ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 0.00 0.00 700

6) เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขำวด ำ 

ชนดิ Network แบบที ่1
0.00 0.00 7,900

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 3,800

4) ชุดโปรแกรมจดักำรส ำนกังำน 0.00 0.00 11,000

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน
0.00 0.00 17,000

2) เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ 0.00 0.00 2,500

จดัซ้ือหวัฉีดน ้ำดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ตดิต ัง้เครือ่งปรบัอำกำศในรถยนต์บรรทุกน ้ำดบัเพลงิ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนสง่

รำยจ่ำยจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมำณกำร

ยอดต่ำง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

3,915,187.75 6,498,158.00

4,355,787.75 6,858,158.00

4,355,787.75 6,858,158.00รวมทุกแผนงำน 3,851,396.00 4,802,000.00 4,378,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รวมแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 3,851,396.00 4,802,000.00 4,378,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 15,000

รวมงำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 3,523,621.00 4,437,000.00 3,893,000

1) โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพศูนย์ปฏบิตักิำรรว่ม

ในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ อ ำเภอวเิศษชยัชำญ จงัหวดัอำ่งทอง

0.00 0.00 15,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 15,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร

งบเงนิอุดหนุน

รำยจ่ำยจรงิ ประมำณกำร

ยอดต่ำง (%)



ปี 2559 ปี 2560

88,680.00 412,080.00 18.35 %

6,000.00 18,000.00 0 %

108,000.00 252,000.00 0 %

12,000.00 28,000.00 0 %

214,680.00 710,080.00

214,680.00 710,080.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 20 %

0.00 4,800.00 0 %

0.00 4,800.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

49,000.00 8,400.00 0 %

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 70,000.00 87,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 0.00 60,000.00 72,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 10,000.00 10,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000

รวมงบบุคลากร 125,129.00 1,371,000.00 1,545,500

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 11,323.00 36,000.00 36,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 125,129.00 1,371,000.00 1,545,500

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 60,000.00 60,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 113,806.00 324,000.00 324,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 951,000.00 1,125,500

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร

แผนงานการศกึษา

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

22,050.28 16,110.00 0 %

71,050.28 24,510.00

86,807.00 69,061.00 30.46 %

0.00 0.00 0 %

14,100.00 0.00 0 %

30,400.00 29,110.00 0 %

0.00 0.00 0 %

29,750.00 29,950.00 6.38 %

161,057.00 128,121.00

232,107.28 157,431.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

4) ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 0.00 0.00 11,000

5) ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 0.00 0.00 700

2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 2,500

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 3,800

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังาน

ส านกังาน
0.00 0.00 17,000

3) โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 0.00 3,500.00 0

4) เกา้อีส้ าหรบัโตะ๊คอมพวิเตอร์ 0.00 2,000.00 0

1) โตะ๊ท างานเหล็ก 0.00 7,900.00 0

2) เกา้อีส้ านกังาน 0.00 3,500.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 171,764.25 338,650.00 382,000

งบลงทุน

วสัดุคอมพวิเตอร์ 34,600.00 47,000.00 50,000

รวมค่าวสัดุ 165,235.00 188,650.00 215,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000.00 35,000.00 35,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 20,000.00 20,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 90,635.00 76,650.00 100,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,529.25 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 6,529.25 80,000.00 80,000

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 100 %

30,000.00 0.00 0 %

3,000.00 0.00 0 %

3,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

36,800.00 0.00

36,800.00 0.00

483,587.28 867,511.00

0.00 664,726.00 1.76 %

445,452.00 686,800.00 0.21 %

24,000.00 60,000.00 -1.37 %

469,452.00 1,411,526.00

469,452.00 1,411,526.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 40,883.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 40,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 503,012.00 1,658,300.00 1,671,700

รวมงบบุคลากร 503,012.00 1,658,300.00 1,671,700

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 479,012.00 869,100.00 870,900

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 73,000.00 72,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 716,200.00 728,800

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 14,884.77 16,900.00 42,900

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 311,778.02 1,726,550.00 1,970,400

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 14,884.77 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 14,884.77 16,900.00 42,900

จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 0

6) เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า 

ชนดิ Network แบบที ่1
0.00 0.00 7,900

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 

แบบที ่2
0.00 0.00 0

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 43,700.00 -33.33 %

0.00 607,200.00 8.01 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

18,700.00 0.00 0 %

482,040.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

18,430.00 8,357.00 0 %

519,170.00 700,140.00

0.00 15,672.00 -20 %

0.00 0.00 -60 %

39,907.00 39,981.00 0 %

194,112.54 167,441.20 2,117.33 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

2,200.00 2,400.00 0 %

24,000.00 0.00 0 %

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,185.00 5,000.00 5,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 187,798.22 172,500.00

วสัดุการเกษตร 0.00 10,000.00 10,000

3,824,900

วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 10,000.00 20,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 25,000.00 10,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 39,899.00 40,000.00 40,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 1,800.00 25,000.00 20,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 49,000.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 441,480.00 814,000.00 841,600

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 334,880.00 0.00 0

โครงการสานสมัพนัธ์ลูกรกัดว้ยครอบครวั 6,800.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 24,500.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 23,900.00 0.00 0

3) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการผลติสือ่

นวตักรรมการเรียนรู้
0.00 0.00 15,000

4) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช 2560
0.00 0.00 15,000

1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 150,000.00 100,000

2) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา
0.00 594,000.00 641,600

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 2,400.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

3,020.00 1,780.00 0 %

5,450.00 4,385.00 0 %

268,689.54 231,659.20

68,597.72 67,085.62 -9.09 %

8,726.50 10,468.25 0 %

6,597.89 11,114.09 0 %

83,922.11 88,667.96

871,781.65 1,020,467.16

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

12,950.00 0.00 0 %

68,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 15,000.00 0 %

0.00 32,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %1) โตะ๊และเกา้อีส้ าหรบัเด็กเล็ก 0.00 0.00 28,000

จดัซ้ือตูค้อนเดนซิง่ยูนติ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์การศกึษา

จดัซ้ือเครือ่งฟอกอากาศ 79,800.00 0.00 0

จดัซ้ือชุดโซฟารบัแขก พรอ้มโตะ๊กลาง 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งดูดฝุ่ น 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 0.00 0.00 0

4) พดัลมตดิผนงั 0.00 0.00 8,400

5) ชุดโตะ๊เกา้อีอ้าหาร 0.00 0.00 14,700

2) โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 3,500

3) เกา้อีส้ านกังาน 0.00 0.00 21,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

1) โตะ๊ท างานเหล็ก 0.00 0.00 29,500

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 82,983.29 155,000.00 145,000

รวมงบด าเนินงาน 756,145.51 1,286,500.00 4,946,500

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 8,412.92 25,000.00 25,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 20,000.00 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 74,570.37 110,000.00 100,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าวสัดุ 231,682.22 307,500.00 3,949,900

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 82,900.00 0 %

80,950.00 129,900.00

0.00 151,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 151,000.00

80,950.00 280,900.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

1,422,183.65 2,712,893.16

0.00 37,340.00 -100 %

0.00 271,834.00 66.67 %2) โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 0.00 180,000.00 300,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1) โครงการสานสมัพนัธ์ลูกรกัดว้ยครอบครวั 0.00 50,000.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 1,417,957.51 2,944,800.00 14,375,300

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 7,652,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 7,652,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

1) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนั 

(กองการศกึษา)
0.00 0.00 7,652,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 79,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 158,800.00 0.00 105,100

โครงการเปลีย่นป้ายชือ่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0

ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ
79,000.00 0.00 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอดีี (LED TV) 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 79,800.00 0.00 105,100

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 42,730.00 -16.67 %

218,820.00 0.00 0 %

9,500.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

278,320.00 351,904.00

2,888,871.58 3,081,645.40 -100 %

2,888,871.58 3,081,645.40

3,167,191.58 3,433,549.40

6,232,000.00 6,688,000.00 -100 %

6,232,000.00 6,688,000.00

6,232,000.00 6,688,000.00

9,399,191.58 10,121,549.40

11,304,962.51 13,701,953.56

11,304,962.51 13,701,953.56รวมทุกแผนงาน 10,941,943.03 15,348,450.00 16,705,700

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมาณการ

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 9,212,207.50 10,677,100.00 360,000

รวมแผนงานการศกึษา 10,941,943.03 15,348,450.00 16,705,700

รวมเงนิอุดหนุน 6,092,000.00 7,016,000.00 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 6,092,000.00 7,016,000.00 0

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 6,092,000.00 7,016,000.00 0

รวมงบด าเนินงาน 3,120,207.50 3,661,100.00 360,000

งบเงนิอุดหนุน

คา่อาหารเสรมิ (นม) 2,771,727.50 3,361,100.00 0

รวมค่าวสัดุ 2,771,727.50 3,361,100.00 0

รวมค่าใช้สอย 348,480.00 300,000.00 360,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมจรยิธรรมและ

กจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและวฒันธรรม
89,740.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 10,000.00 10,000

คา่ใช้จา่ยตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 258,740.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการสานสมัพนัธ์ลูกรกัดว้ย

ครอบครวั
0.00 0.00 0

3) โครงการฝึกอบรมจรยิธรรมและกจิกรรม

สง่เสรมิจรยิธรรมและวฒันธรรม
0.00 60,000.00 50,000

ยอดต่าง (%)



ปี 2559 ปี 2560

757,380.00 730,860.00 5.47 %

42,000.00 42,000.00 0 %

216,000.00 393,000.00 -35.71 %

24,000.00 32,000.00 0 %

1,039,380.00 1,197,860.00

1,039,380.00 1,197,860.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

16,860.00 17,844.00 0 %

16,100.00 12,670.00 0 %

32,960.00 30,514.00รวมค่าใช้สอย 24,596.00 70,000.00 70,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 22,686.00 30,000.00 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 1,910.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 10,000.00 0

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 932,569.00 1,656,400.00 1,534,200

รวมงบบุคลากร 932,569.00 1,656,400.00 1,534,200

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 191,903.00 504,000.00 324,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 22,646.00 36,000.00 36,000

เงนิเดือนพนกังาน 676,020.00 1,056,400.00 1,114,200

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 60,000.00 60,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

8,220.00 20,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

9,200.00 4,140.00 -33.33 %

18,548.25 27,850.00 -14.29 %

0.00 0.00 0 %

28,200.00 27,600.00 0 %

64,168.25 79,590.00

97,128.25 110,104.00

3,990.00 0.00 0 %

0.00 16,000.00 0 %

0.00 2,900.00 0 %

0.00 3,800.00 0 %

3,990.00 22,700.00

3,990.00 22,700.00

1,140,498.25 1,330,664.00รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 1,030,392.00 1,846,400.00 1,714,200

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

2) จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0

3) จดัซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบั

เครือ่งคอมพวิเตอร์
0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1) จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 73,227.00 115,000.00 105,000

รวมงบด าเนินงาน 97,823.00 190,000.00 180,000

25,010.00 30,000.00 30,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 3,610.00 15,000.00 10,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 20,370.00 35,000.00 30,000

ค่าวสัดุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

วสัดุส านกังาน 19,872.00 20,000.00 20,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,365.00 10,000.00 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

22,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 29,950.00 -66.67 %

22,000.00 29,950.00

0.00 0.00 0 %

27,219.05 1,723.00 -50 %

23,165.00 107,320.00 15.38 %

50,384.05 109,043.00

72,384.05 138,993.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00รวมงบลงทุน 0.00 59,000.00 0

1) เครือ่งพ่นหมอกควนั 0.00 59,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 59,000.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 155,374.50 260,000.00 260,000

งบลงทุน

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,000.00 130,000.00 150,000

รวมค่าวสัดุ 120,624.50 180,000.00 180,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 3,092.30 10,000.00 10,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 22,532.20 40,000.00 20,000

รวมค่าใช้สอย 34,750.00 80,000.00 80,000

ค่าวสัดุ

2) โครงการควบคุมป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ตาม

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ

สนุขับา้ฯ

0.00 0.00 40,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 34,750.00 30,000.00 10,000

1) โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค 0.00 30,000.00 30,000

1. คา่ใช้จา่ยตามโครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค 0.00 0.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รายจ่ายจรงิ

ยอดต่าง (%)ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

72,384.05 138,993.00

1,212,882.30 1,469,657.00

1,212,882.30 1,469,657.001,185,766.50 2,165,400.00 2,134,200

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,185,766.50 2,165,400.00 2,134,200

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 160,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 155,374.50 319,000.00 420,000

1) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนนิการตามโครงการ

พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ (กองสาธารณสขุฯ)
0.00 0.00 160,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 160,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนเอกชน

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมทุกแผนงาน



ปี 2559 ปี 2560

336,680.00 346,020.00 1.73 %

42,000.00 42,000.00 0 %

324,000.00 243,000.00 0 %

36,000.00 27,000.00 0 %

738,680.00 658,020.00

738,680.00 658,020.00

0.00 0.00 0 %

36,000.00 36,000.00 0 %

9,000.00 11,930.00 50 %

45,000.00 47,930.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 10,000.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 20,000.00 30,000

รวมค่าตอบแทน 36,000.00 61,000.00 71,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

คา่เช่าบา้น 36,000.00 36,000.00 36,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 691,986.00 1,069,700.00 1,083,000

รวมงบบุคลากร 691,986.00 1,069,700.00 1,083,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 317,903.00 216,000.00 216,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 35,323.00 24,000.00 24,000

เงนิเดือนพนกังาน 296,760.00 769,700.00 783,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 60,000.00 60,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

ปี 2559 ปี 2560

0.00 9,104.00 0 %

12,540.55 5,790.00 50 %

12,540.55 14,894.00

11,566.00 15,535.00 0 %

0.00 0.00 0 %

240,484.00 175,791.00 9.09 %

4,010.00 8,000.00 0 %

90,820.00 44,750.00 16.67 %

0.00 0.00 0 %

26,400.00 28,845.00 0 %

373,280.00 272,921.00

430,820.55 335,745.00

0.00 24,000.00 0 %

0.00 14,000.00 0 %

30,000.00 0.00 0 %

9,900.00 0.00 0 %

3,000.00 0.00 0 %จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 

แบบที ่2
0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ(INKJET Printer) 0.00 0.00 0

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 502,130.09 544,000.00 599,000

งบลงทุน

วสัดุคอมพวิเตอร์ 24,205.00 30,000.00 30,000

รวมค่าวสัดุ 444,036.00 423,000.00 458,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 48,600.00 60,000.00 70,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุกอ่สรา้ง 341,585.00 275,000.00 300,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 4,850.00 30,000.00 30,000

วสัดุส านกังาน 24,796.00 20,000.00 20,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 3,000.00 3,000

รวมค่าใช้สอย 22,094.09 60,000.00 70,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 14,162.00 30,000.00 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,932.09 20,000.00 30,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

3,800.00 0.00 0 %

46,700.00 38,000.00

46,700.00 38,000.00

1,216,200.55 1,031,765.00

714,560.00 732,420.00 1.68 %

648,000.00 576,000.00 2.86 %

72,000.00 64,000.00 2.86 %

1,434,560.00 1,372,420.00

1,434,560.00 1,372,420.00

0.00 0.00 0 %

36,000.00 36,000.00 0 %

1,450.00 6,450.00 0 %

37,450.00 42,450.00

78,183.53 2,233.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 50 %2) โครงการจดัท าผงัเมอืงรวมชุมชนวเิศษชยัชาญ 0.00 20,000.00 30,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 40,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 100,000

รวมค่าตอบแทน 37,450.00 51,000.00 51,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 36,000.00 36,000.00 36,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 1,450.00 10,000.00 10,000

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

รวมงบบุคลากร 1,337,832.00 1,491,900.00 1,525,200

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 70,646.00 70,000.00 72,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,337,832.00 1,491,900.00 1,525,200

เงนิเดือนพนกังาน 631,380.00 791,900.00 805,200

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 635,806.00 630,000.00 648,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,194,116.09 1,613,700.00 1,682,000

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

งบบุคลากร

จดัซ้ือชุดโปรแกรมปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 0

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

ปี 2559 ปี 2560

0.00 1,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

13,891.28 7,700.00 50 %

92,074.81 10,933.00

135,175.00 102,452.00 9.09 %

5,800.00 0.00 0 %

23,030.00 27,000.00 40 %

164,005.00 129,452.00

708.12 665.77 0 %

708.12 665.77

294,237.93 183,500.77

0.00 8,500.00 0 %

0.00 8,500.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

193,000.00 0.00 0 %

179,000.00 0.00 0 %

ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

1.คา่กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนคอกววัเล็ก 0.00 0.00 0

1) กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้าถนนปู่ ดอก - ปู่ ทองแกว้ 16 0.00 500,000.00 0

1.กอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู ถนนคลองน ้าเชีย่ว 0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

1) กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนรว่มใจ (บา้น

นายมนตรี)
0.00 0.00 374,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

ครุภณัฑ์โรงงาน

จดัซ้ือเครือ่งวดัความหนาแบบอลัตรา้โซนกิส์ 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 733.23 5,000.00 5,000

รวมงบด าเนินงาน 270,685.23 521,000.00 646,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า 733.23 5,000.00 5,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 18,500.00 50,000.00 70,000

รวมค่าวสัดุ 220,930.00 355,000.00 400,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 181,010.00 275,000.00 300,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 21,420.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 11,572.00 110,000.00 190,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 2,312.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 9,260.00 20,000.00 30,000

2) โครงการจดัท าผงัเมอืงรวมวเิศษชยัชาญ - สามโก้ 0.00 0.00 0

รายจ่ายจรงิ
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

122,000.00 0.00 0 %

206,000.00 0.00 0 %

47,000.00 0.00 0 %

82,000.00 0.00 0 %

120,000.00 0.00 0 %

85,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

160,000.00 0.00 0 %

137,000.00 0.00 0 %

1,331,000.00 0.00

1,331,000.00 8,500.00

3,059,797.93 1,564,420.77

0.00 0.00 200 %

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 1,465,000.00

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 36,000.00 108,000

897,000.00 980,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,073,517.23 2,909,900.00 3,151,200

โครงการปรบัปรุงถนน คสล. ถนนปู่ ดอก - ปู่ แกว้ 

14/2
0.00 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,465,000.00 897,000.00 980,000

1) ปรบัปรุงทาสสีะพานโครงสรา้งเหล็ก 0.00 93,000.00 0

1.คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมถนน คสล. ถนนส าโรง 8 0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งปรบัปรุงถนน คสล. ถนนกาญจนาภเิษก 1 680,000.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

6.กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนแยกถนนปู่ ดอก-ปู่ ทอง

แกว้15 (หลงัหอ้งสมดุเฉลมิพระเกียรต)ิ
0.00 0.00 0

คา่กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้าสีเ่หลีย่ม คสล. คลองวดัหลวง 785,000.00 0.00 0

4.กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนส าโรง1 0.00 0.00 0

5.กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนแยกถนนแขวง

เมอืงวเิศษ (รา้นกว๊ยเตีย๋วเป็ด)
0.00 0.00 0

2.คา่กอ่สรา้งถนนหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ตน้โพธิ)์ 0.00 0.00 0

3.กอ่สรา้งถนน คสล.พรอ้มทอ่ระบายน ้าตอ่จาก

ของเดมิ ถนนซอยปู่ ดอก-ปู่ ทองแกว้14/2
0.00 0.00 0

2) กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนปู่ ดอก-ปู่ ทอง

แกว้ 10-11
0.00 0.00 606,000

2.กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้าถนนส าโรง4 0.00 0.00 0

2) กอ่สรา้งถนน คสล. แยกถนนคอกววัใหญ ่(ขา้ง

บา้นครูจนัทร์)
0.00 304,000.00 0

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 200 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

748,800.00 834,600.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 74,820.00 0 %

0.00 15,619.00 0 %

748,800.00 925,039.00

0.00 44,860.00 -22.22 %

264,420.00 77,840.00 3.63 %

264,420.00 122,700.00

1,013,220.00 1,047,739.00

38,000.00 0.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561

จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนดิสะพายหลงั 0.00 0.00 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 2,069,300.00 1,413,000.00 1,405,000

งบลงทุน

วสัดุการเกษตร 271,700.00 193,000.00 200,000

รวมค่าวสัดุ 271,700.00 283,000.00 270,000

ค่าวสัดุ

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 90,000.00 70,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 30,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,797,600.00 1,130,000.00 1,130,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในโครงการเมอืงสวยดว้ยพรรณไม ้(กอง

ช่าง)
0.00 100,000.00 100,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,797,600.00 1,000,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 1,000,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 5,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000

รวมงบบุคลากร 0.00 40,000.00 120,000

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 4,000.00 12,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 40,000.00 120,000

ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 20,400.00 0 %

0.00 17,600.00 0 %

0.00 38,000.00 0 %

0.00 12,000.00 0 %

38,000.00 113,000.00

38,000.00 113,000.00

1,051,220.00 1,160,739.00

443,000.00 447,780.00 3.79 %

108,000.00 99,000.00 -2.51 %

12,000.00 11,000.00 0 %

563,000.00 557,780.00

563,000.00 557,780.00

0.00 3,800.00 66.67 %

0.00 3,800.00

2,039,547.00 1,808,689.50 -100 %

0.00 0.00 100 %

7,030.00 49,730.00 0 %

2,046,577.00 1,858,419.50

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 2,100,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,460.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,806,260.00 2,287,010.00 2,150,000

2,237,010.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,635.00 15,000.00 25,000

รวมค่าตอบแทน 2,635.00 15,000.00 25,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,798,800.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 693,186.00 781,500.00 791,600

รวมงบบุคลากร 693,186.00 781,500.00 791,600

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 101,903.00 302,800.00 295,200

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 11,323.00 12,000.00 12,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 579,960.00 466,700.00 484,400

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานสวนสาธารณะ 2,069,300.00 1,453,000.00 1,525,000

จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน 0.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งตดัแตง่พุ่มไม ้ขนาด 29.5 นิว้ 0.00 0.00 0

จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

จดัซ้ือเครือ่งตดัแตง่พุ่มไม ้ขนาด 22 นิว้ 0.00 0.00 0

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

77,400.00 87,200.00 0 %

4,540.00 0.00 0 %

0.00 84,650.00 -20 %

175,810.00 176,765.00 0 %

257,750.00 348,615.00

2,304,327.00 2,210,834.50

0.00 2,400,000.00 0 %

0.00 40,000.00 0 %

59,300.00 0.00 0 %

59,300.00 2,440,000.00

59,300.00 2,440,000.00

2,926,627.00 5,208,614.50

82,173.00 98,730.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

82,173.00 98,730.00

82,173.00 98,730.00

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 62,400.00 100,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน 62,400.00 100,000.00 100,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 62,400.00 100,000.00 0

งานบ าบดัน ้าเสีย

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 99,000.00 0.00 0

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 2,833,556.00 3,473,510.00 3,346,600

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 99,000.00 0.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 99,000.00 0.00 0

ครุภณัฑ์การเกษตร

จดัซ้ือเครือ่งยอ่ยกิง่ไม้ 0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบอดัทา้ย 0.00 0.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 232,475.00 390,000.00 380,000

รวมงบด าเนินงาน 2,041,370.00 2,692,010.00 2,555,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 37,840.00 50,000.00 40,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 149,135.00 200,000.00 200,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 45,500.00 100,000.00 100,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 40,000.00 40,000

ค่าวสัดุ

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562
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ปี 2559 ปี 2560

82,173.00 98,730.00

8,336,018.48 9,064,269.27

8,336,018.48 9,064,269.27รวมทุกแผนงาน 9,232,889.32 9,550,110.00 9,804,800

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,232,889.32 9,550,110.00 9,804,800

รวมงานบ าบดัน ้าเสีย 62,400.00 100,000.00 100,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



ปี 2559 ปี 2560

321,909.00 326,760.00 1.82 %

108,000.00 108,000.00 0 %

12,000.00 12,000.00 0 %

441,909.00 446,760.00

441,909.00 446,760.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00รวมค่าใช้สอย 2,050.00 40,000.00 40,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 2,050.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 20,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 27,600.00 5,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

คา่เช่าบา้น 27,000.00 0.00 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 600.00 0.00 0

ค่าตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

รวมงบบุคลากร 592,848.00 476,200.00 482,700

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 11,323.00 12,000.00 12,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 592,848.00 476,200.00 482,700

เงนิเดือนพนกังาน 479,622.00 356,200.00 362,700

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 101,903.00 108,000.00 108,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

441,909.00 446,760.00

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 42,900

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 622,498.00 536,200.00 590,600

6) เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวด า 

ชนดิ Network แบบที ่1
0.00 0.00 7,900

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 42,900

4) ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 0.00 0.00 11,000

5) ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 0.00 0.00 700

2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 2,500

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครือ่ง

คอมพวิเตอร์
0.00 0.00 3,800

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรบังาน

ส านกังาน
0.00 0.00 17,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0.00 15,000.00 20,000

รวมงบด าเนินงาน 29,650.00 60,000.00 65,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 5,000

วสัดุส านกังาน 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 5,000.00 5,000

ค่าวสัดุ

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  10:54:13 หน้า : 1/1

ปี 2559 ปี 2560

0.00 38,530.00 0 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 229,940.00 -10.07 %

0.00 98,380.00 0 %

0.00 0.00 -66.67 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 32,500.00 0 %

0.00 315,730.00 0 %

31,740.00 0.00 0 %

24,146.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

46,620.00 0.00 0 %

คา่ใช้จา่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิตามยุทธศาสตร์ 5 ร ัว้ ป้องกนั (กอง

สาธารณสขุฯ)

99,645.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

เอดส์(กองสาธารณสขุฯ)
0.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการคดัแยกขยะในชุมชน (กอง

สาธารณสขุฯ)
0.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ (กองสาธารณสขุฯ)
0.00 0.00 0

7) โครงการสง่เสรมิความรูด้า้นอาชีพเพือ่พฒันา

รายไดข้องประชาชน (กองการศกึษา)
0.00 100,000.00 100,000

8) โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชน (กอง

การศกึษา)
0.00 300,000.00 300,000

5) โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานของเทศบาล (กอง

การศกึษา)
0.00 30,000.00 10,000

6) โครงการจดัท าแผนชุมชน (กองการศกึษา) 0.00 30,000.00 20,000

3) โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุ

 (กองสาธารณสขุฯ)
0.00 277,990.00 250,000

4) โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนใน

การจดัการขยะมลูฝอย (กองสาธารณสขุฯ)
0.00 150,000.00 150,000

1) โครงการรณรงค์รกัษาความสะอาดความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (กองสาธารณสขุฯ)
0.00 50,000.00 50,000

2) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

(กองสาธารณสขุฯ)
0.00 80,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562ยอดต่าง (%)

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

193,400.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

8,330.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

26,560.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

44,920.00 0.00 100 %

375,716.00 715,080.00

0.00 0.00 0 %

39,543.00 39,644.00 0 %

39,543.00 39,644.00

2,610.50 2,378.58 0 %

2,311.20 2,311.20 0 %

4,921.70 4,689.78

420,180.70 759,413.78

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,880.08 12,000.00 12,000

รวมงบด าเนินงาน 1,032,411.08 1,064,990.00 997,000

คา่ไฟฟ้า 2,066.51 7,000.00 7,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 2,813.57 5,000.00 5,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 5,000.00 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุกีฬา 0.00 0.00 0

รวมค่าใช้สอย 1,027,531.00 1,047,990.00 980,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนชุมชน (กองการศกึษา) 7,200.00 0.00 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 30,000.00 60,000

คา่ใช้จา่ยตามโครงการอบรมและศกึษาดูงานดา้น

สาธารรสขุมลูฐานของ อสม./ผูน้ าชุมชน (กอง

สาธารณสขุฯ)

199,860.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานของเทศบาล 

ฏองการศกึษา)
29,616.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิความรูด้า้นอาชีพ 

(กองการศกึษา)
163,990.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชน 

(กองการศกึษา)
496,100.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ 

(กองสาธารณสขุฯ)
0.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยตามโครงการรณรงค์รกัษาวามสะอาด

ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง (กอง

สาธารณสขุฯ)

31,120.00 0.00 0

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

60,000.00 0.00 0 %

8,000.00 8,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

68,000.00 8,000.00

68,000.00 8,000.00

488,180.70 767,413.78

930,089.70 1,214,173.78

930,089.70 1,214,173.78

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

รวมทุกแผนงาน 1,722,909.08 1,609,190.00 1,595,600

ยอดต่าง (%)ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 1,722,909.08 1,609,190.00 1,595,600

รวมงบเงนิอุดหนุน 68,000.00 8,000.00 8,000

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,100,411.08 1,072,990.00 1,005,000

1) โครงการจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์ตาม

ภารกจิของเหลา่กาชาดจงัหวดัอา่งทอง (กอง

สาธารณสขุฯ)

0.00 0.00 8,000

รวมเงนิอุดหนุน 68,000.00 8,000.00 8,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 60,000.00 0.00 0

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 8,000.00 8,000.00 0

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน



ปี 2559 ปี 2560

0.00 49,755.00 0 %

0.00 0.00 0 %

49,822.00 0.00 0 %

49,822.00 49,755.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

49,822.00 49,755.00

76,000.00 0.00 0 %

76,000.00 0.00

คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมลานกีฬาบรเิวณถนนปู่ ดอก-ปู่

แกว้ 1/2 (กองการศกึษา)
0.00 0.00 0

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0.00 0.00 0

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงบด าเนินงาน 32,056.00 90,000.00 90,000

งบลงทุน

วสัดุกีฬา 0.00 40,000.00 40,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 40,000.00 40,000

รวมค่าใช้สอย 32,056.00 50,000.00 50,000

ค่าวสัดุ

2. โครงการแขน่ขนักีฬาเชือ่มความสามคัคีและแง

ขนักีฬาชุมชน (กองการศกึษา)
32,056.00 0.00 0

คา่ใช้จา่ยโครงการแขง่ขนักีฬาเชือ่มความสามคัคี

และกีฬาชุมชน (กองการศกึษา)
0.00 0.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1) โครงการแขง่ขนักีฬาเชือ่มความสามคัคีและ

กีฬาชุมชน
0.00 50,000.00 50,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

76,000.00 0.00

125,822.00 49,755.00

81,588.00 0.00 -50 %

9,640.00 5,000.00 -50 %

70,164.00 26,100.00 7.07 %

0.00 0.00 -100 %

50,000.00 9,050.00 0 %

0.00 0.00 0 %

211,392.00 40,150.00

211,392.00 40,150.00

110,000.00 105,000.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

110,000.00 105,000.00

110,000.00 105,000.00

321,392.00 145,150.00

รวมงบเงนิอุดหนุน 110,000.00 145,000.00 110,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 424,154.00 348,350.00 210,000

2) โครงการจดังานวนัร าลกึวีรชนแขวงเมอืงวเิศษ

ไชยชาญ ประจ าปี 2562 (กองการศกึษา)
0.00 0.00 100,000

รวมเงนิอุดหนุน 110,000.00 145,000.00 110,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 110,000.00 145,000.00 0

1) โครงการจดังานรฐัพธีิ 28 กรกฎาคม 2562 และ

 12 สงิหาคม 2562 (ส านกัปลดัเทศบาล)
0.00 0.00 10,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 314,154.00 203,350.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 314,154.00 203,350.00 100,000

5. โครงการแหเ่ทียนวนัเขา้พรรษา 54,000.00 0.00 0

5. โครงการแหเ่ทียนวนัเขา้พรรษา (กองการศกึษา) 0.00 20,000.00 20,000

3. โครงการงานประเพณีวนัสงกรานต์ (กอง

การศกึษา)
148,974.00 23,350.00 25,000

4. โครงการอนุรกัษ์และสง่เสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

(กองการศกึษา)
0.00 50,000.00 0

1. โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศกึษา) 101,180.00 100,000.00 50,000

2. โครงการท าบญุวนัขึน้ปีใหม ่(กองการศกึษา) 10,000.00 10,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 32,056.00 90,000.00 90,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 119,290.00 11.9 %

198,000.00 216,000.00 0 %

22,000.00 24,000.00 0 %

220,000.00 359,290.00

220,000.00 359,290.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

141,706.00 128,895.00 0 %

0.00 0.00 0 %

4,390.00 18,510.00 -66.67 %

146,096.00 147,405.00

ยอดต่าง (%)

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,130.00 90,000.00 30,000

รวมค่าใช้สอย 159,073.00 390,000.00 270,000

คา่ใช้จา่ยตามโครงการอนุรกัษ์วฒันธรรม ตลาด

รอ้ยปี “ศาลเจา้โรงทอง”
0.00 0.00 0

โครงการกนิขนมชมแมน่ ้า 148,943.00 0.00 0

2) โครงการกนิขนมชมตลาดศาลเจา้โรงทอง 0.00 200,000.00 200,000

3) โครงการจดันทิรรศการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

ชุมชน
0.00 50,000.00 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 20,000.00 20,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 30,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 14,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000.00 5,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 9,000.00 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 173,226.00 557,600.00 595,400

รวมงบบุคลากร 173,226.00 557,600.00 595,400

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 155,903.00 216,000.00 216,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 17,323.00 24,000.00 24,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 317,600.00 355,400

งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

งบบุคลากร
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ปี 2559 ปี 2560

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

14,200.00 0.00 0 %

18,500.00 16,910.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

32,700.00 16,910.00

0.00 0.00 400 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

178,796.00 164,315.00

398,796.00 523,605.00

846,010.00 718,510.00

846,010.00 718,510.00

ยอดต่าง (%)

รวมทุกแผนงาน 803,289.00 1,499,950.00 1,365,400

15,000.00 75,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 0.00 5,000.00 10,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 0.00 0.00 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 803,289.00 1,499,950.00 1,365,400

รวมงบด าเนินงาน 173,853.00 504,000.00 470,000

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 347,079.00 1,061,600.00 1,065,400

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

คา่ไฟฟ้า 0.00 10,000.00 50,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 20,000

รวมค่าวสัดุ 14,780.00 85,000.00 120,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,000.00 20,000.00 20,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 20,000.00 20,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 780.00 30,000.00 30,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 5,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 0.00 10,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 0.00 10,000.00 10,000

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562



ปี 2559 ปี 2560

166,245.00 176,520.00 4.7 %

645.00 0.00 0 %

295,200.00 302,640.00 -0.19 %

12,000.00 12,000.00 0 %

474,090.00 491,160.00

474,090.00 491,160.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 28,362.00 0 %

0.00 28,362.00

0.00 0.00 0 %

13,854.00 14,684.00 33.33 %

10,250.00 25,601.00 0 %

24,104.00 40,285.00รวมค่าวสัดุ 14,972.00 70,000.00 75,000

วสัดุงานบา้นงานครวั 14,972.00 15,000.00 20,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 50,000.00 50,000

ค่าวสัดุ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 5,000.00 5,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 10,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 70,000.00 30,000.00 30,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 70,000.00 20,000.00 0

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0.00 0.00 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 460,440.00 517,900.00 526,100

รวมงบบุคลากร 460,440.00 517,900.00 526,100

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 288,000.00 318,600.00 318,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000.00 12,000.00 12,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 150,010.00 187,300.00 196,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 10,430.00 0.00 0

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสตัว์
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ปี 2559 ปี 2560

38,777.83 36,504.06 0 %

56,877.30 55,619.29 0 %

95,655.13 92,123.35

119,759.13 160,770.35

593,849.13 651,930.35

593,849.13 651,930.35

593,849.13 651,930.35

รวมค่าสาธารณูปโภค 60,169.74 108,000.00 108,000

รวมงบด าเนินงาน 145,141.74 208,000.00 213,000

คา่ไฟฟ้า 31,410.43 48,000.00

รวมทุกแผนงาน 605,581.74 725,900.00 739,100

รวมงานโรงฆ่าสตัว์ 605,581.74 725,900.00 739,100

รวมแผนงานการพาณิชย์ 605,581.74 725,900.00 739,100

48,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 28,759.31 60,000.00 60,000

ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2561 ปี 2562

ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



ปี 2559 ปี 2560

862,742.50 888,624.78 3 %

354,086.02 328,203.74 -9.12 %

279,660.00 310,855.00 -1.83 %

0.00 9,976,500.00 -23.2 %

0.00 1,657,600.00 -4.35 %

24,000.00 30,000.00 0 %

7,450.00 6,687.00 81.25 %

319,759.49 247,806.12 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

533,134.00 599,606.00 0.78 %

0.00 0.00 0 %

2,380,832.01 14,045,882.64

2,380,832.01 14,045,882.64

2,380,832.01 14,045,882.64

2,380,832.01 14,045,882.64

2,380,832.01 14,045,882.64รวมทุกแผนงาน 2,531,145.52 17,841,700.00 14,817,700

รวมงบกลาง 2,531,145.52 17,841,700.00 14,817,700

รวมแผนงานงบกลาง 2,531,145.52 17,841,700.00 14,817,700

รวมงบกลาง 2,531,145.52 17,841,700.00 14,817,700

รวมงบกลาง 2,531,145.52 17,841,700.00 14,817,700

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)
546,680.00 615,200.00 620,000

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 262,480.00 0.00 0

2) คา่ใช้จา่ยในการจดัการจราจร 0.00 0.00 120,000

3) เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) 0.00 0.00 200,000

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 194,666.00 300,700.00 0

1) คา่บ ารุงสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 0.00 0.00 52,000

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 24,000.00 30,000.00 30,000

ส ารองจา่ย 0.00 125,300.00 227,100

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 13,443,600.00 10,324,800

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0.00 1,766,400.00 1,689,600

คา่ช าระดอกเบีย้ 379,214.43 301,700.00 274,200

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 286,491.00 343,400.00 337,100

งบกลาง

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 837,614.09 915,400.00 942,900

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลวเิศษไชยชาญ

อ าเภอวเิศษชยัชาญ    จงัหวดัอา่งทอง

ปี 2558 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 10,328,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,328,600 บาท
งบบุคลากร รวม 6,537,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,689,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,544,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินรายได้)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล เดือน
ละ 7,000 บาท (เงินรายได้)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วัน
ที 7 มีนาคม 2559) (เงินรายได้)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 436,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (เงิน
รายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง  (เงินรายได้) 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินรายได้)
งบดําเนินงาน รวม 3,777,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เจ้าหน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  10:59:58 หน้า : 2/6



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (เงินรายได้) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 2,208,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าบอกรับหนังสือ วารสาร และเอกสารทีเกียว
กับระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานทีเกียวข้องต่างๆ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ/เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน เป็นต้น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน ผู้มาเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง หรือผู้มาปฏิบัติงานอืนใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548) 
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ  จํานวน   10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)
11) ค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลง
วันที 10  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวัน
ที  11  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้) 
2) โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาล โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถาน
ที ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 107)  

3) โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น(ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 101)  

4) โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่กิจการเทศบาลประจําปีและวารสารประชา
สัมพันธ์เทศบาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร วารสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ. 2546  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 104)  

5) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทํา/ทบทวน เพิมเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนา
เทศบาล อาทิ  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไข
เพิมเติม 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 3) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 100)  
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6) โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 8,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของเทศบาล อาทิ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 101)  

7) โครงการจัดกิจกรรมอืนทีเกียวข้องกับภารกิจในวงงานของเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญอืนๆ หรือกิจกรรม/งาน
อืนๆ ทีเกียวข้องกับวงงานเทศบาลหรือตามนโยบายและหนังสือสังการ
ต่างๆ อาทิ ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 99)  

8) โครงการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี  โดยเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าแบบ
พิมพ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 14)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์, รถยนต์, เครืองถ่ายเอกสาร, ซ่อมแซม
เสียงตามสาย ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาระบบสือสารข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ (ระบบทะเบียน) ของสํานักทะเบียนท้องถิน 

ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เก้าอี
พลาสติก, หนังสือ, กระดาษ, ปากกา, สมุดเซ็นชือ, นําดืม, เครืองคํานวณ
เลข, ธงชาติ, ตรายาง, แฟ้ม, แบบพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, เทป
พันสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, เบรกเกอร์  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, แก้วกาแฟ, แก้วนํา, ถัง, ถาด, ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, อิฐ, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, ท่อนําและอุปกรณ์ประปา, เหล็กเส้นขนาด
ต่างๆ, ดิน, ทราย, ลูกรัง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช, กระถางต้นไม้, ดินผสมปุ๋ย, ปุ๋ย, ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เลนส์ซูม, กระดาษ
เขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, เครืองกระจายสัญญาณ (hub) ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล  และอาคารงาน
ป้องกันฯ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล และอาคารงานป้องกันฯ 
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเทศบาล  
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ในการติดต่อ
ราชการของเทศบาล  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าวงจร LEASED LINE ความเร็ว 64 Kbps เพือใช้
เป็นเส้นทางในการรับ – ส่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักทะเบียนท้อง
ถินเทศบาล ตามแนวทางปฏิบัติหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที อท
 0017/5044 ลงวันที 22 พฤษภาคม 2550 และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ 

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เครืองปัมนํา จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปัมนํา จํานวน 1 เครือง โดยเป็นเครืองปัมนํา
อัตโนมัติ แรงดันคงที มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ระยะดูดไม่น้อย
กว่า 8 เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1
 นิว โดยการจัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 15)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 2,791,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 2,791,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,299,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,299,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,611,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (เงินรายได้)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วัน
ที 7 มีนาคม 2559) (เงินรายได้)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 507,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (เงิน
รายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 456,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เช่น ค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างทีปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย เป็น
ต้น (ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว
156 ลงวันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)
2) โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างสํารวจพืนทีและจัด
เก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ (1) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67  ลงวันที  9  มกราคม  2555 3) หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง  ด่วนมาก  ที มท 0808.3/ว 462  ลงวันที  29
 กุมภาพันธ์ 2551  เรือง  การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 107)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ        

ค่าวัสดุ รวม 207,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, สมุด
บัญชี, แบบพิมพ์, ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง, ถาด, ถ้วยชาม, ช้อน
ส้อม, แก้วนํา, จานรอง ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, กระดาษต่อเนือง, เครืองกระจาย
สัญญาณ (hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการในการติดต่อราชการของเทศบาล 

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:02:06 หน้า : 3/4



2) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 485,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 485,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง  (เงินรายได้) 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินรายได้)
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าบอกรับหนังสือ วารสาร และเอกสารทีเกียว
กับระเบียบกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานทีเกียวข้องต่างๆ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ/เอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ปากกา, เครืองคํานวณ
เลข, ตรายาง, แฟ้ม, แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กระจกโค้ง
มน, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,893,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,893,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,825,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,825,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินรายได้)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 510,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (เงิน
รายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,836,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง  (เงินรายได้) 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินรายได้)
งบดําเนินงาน รวม 976,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล เป็นต้น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น ฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม)
2) โครงการป้องกันอัคคีภัยเบืองต้นให้กับชุมชนและโรงเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตดับเพลิง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 66)  

3) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 66)  

4) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบืองต้น ค่าจัดซือเครืองมือเครือง
ใช้และวัสดุในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 67)  
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์, รถยนต์ดับเพลิง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 546,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ปากกา, เครืองคํานวณ
เลข, ธงชาติ, ตรายาง, แฟ้ม, นําดืม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, เทป
พันสายไฟฟ้า, เบรกเกอร์ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, แก้วนํา, ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ, สี, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, ท่อนําและอุปกรณ์ประปา, ทราย, ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, เครืองกระจายสัญญาณ (hub) ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง  สายนําดับ
เพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 75,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1
 ตัวๆ ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ดังนี
 - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู
 - ราคาทีกําหนดเป็นราทีรวมค่าติดตัง
 - เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
 - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 - การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
  - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
  - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
 - การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  
2) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ดังนี
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
                - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  

4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  
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5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  

6) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 27)  

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอวิเศษชัยชาญสําหรับดําเนินการ
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (ตาม
หนังสืออําเภอวิเศษชัยชาญ ที อท 0023.10/ว 3010 ลงวัน
ที 7 สิงหาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,970,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,970,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,545,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,545,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,125,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินรายได้)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วัน
ที 7 มีนาคม 2559) (เงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (เงินรายได้) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน  ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์
ทีระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ต้น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ, กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, เครืองคํานวณเลข, ธง
ชาติ, ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, ช้อนส้อม, แก้วนํา, จานรอง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์  ฟิล์มถ่ายรูป และอัดขยายรูป ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, กระดาษต่อเนือง, ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 42,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

2) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  
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4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  

6) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 28)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 14,375,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,375,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,671,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,671,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 728,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินอุดหนุนทัวไป)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 870,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้ จํานวน 465,300 บาท เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 405,600 บาท)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินราย
ได้ จํานวน  24,000 บาท เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  48,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 4,946,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานครูเทศบาลตามสิทธิและหลัก
เกณฑ์ทีระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน)   (เงินอุดหนุนทัวไป)   

ค่าใช้สอย รวม 841,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 641,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
  (1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล จํานวน 245 วัน จํานวน  406,700  บาท (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561) (เงินอุดหนุนทัวไป)  
  (2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จํานวน 141,100 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) (เงินอุดหนุนทัว
ไป)  
  (3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จํานวน 93,800 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561) (เงินอุดหนุนทัว
ไป)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 10-11)  
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสือนวัตกรรมการเรียนรู้ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 18)  

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 19)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 3,949,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, เครือง
คํานวณเลข, ตรายาง ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, เทป
พันสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, เบรกเกอร์  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ถ้วย
ชาม  ผงซักฟอก ปลอกหมอน ผ้าปูทีนอน  หมอน ฯลฯ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,824,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จํานวน 260 วัน จํานวน 159,100 บาท และจัดซือวัสดุอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จํานวน 260 วัน จํานวน 3,665,800 บาท (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561) (เงินอุดหนุนทัวไป)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, อิฐ, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, ท่อนําและอุปกรณ์ประปา, เหล็กเส้น ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ดินผสมปุ๋ย ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, กระดาษต่อเนือง ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล   
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการในการติดต่อราชการของเทศบาล 
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งบลงทุน รวม 105,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 29,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตัวๆ
ละ5,900 บาท โดยการจัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนือง
จากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 29)  

2) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 เซนติเมตร ปิดผิว
เมลามีน จํานวน 1 ตัวๆละ 3,500 บาท โดยการจัดหาทัวไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 29)  

3) เก้าอีสํานักงาน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน พนักพิงเตีย ระบบไฮโดรลิค ปรับสูง –
 ตําได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 6 ตัวๆละ 3,500 บาท โดยการจัดหา
ทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 29)  
4) พัดลมติดผนัง จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิว ปรับ 3 ระดับ จํานวน 4
 ตัวๆละ 2,100 บาท โดยการจัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 29)  

5) ชุดโต๊ะเก้าอีอาหาร จํานวน 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะ เก้าอีอาหาร ประกอบด้วย โต๊ะ (โต๊ะหน้า
ขาว) หน้าโฟเมก้า จํานวน 1 ตัว เก้าอีนังยาว จํานวน 2 ตัว จํานวน 3
 ชุดๆละ 4,900 บาท โดยการจัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้อง
ตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 30)

ครุภัณฑ์การศึกษา
1) โต๊ะและเก้าอีสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนักเรียนและเก้าอีสําหรับเด็กเล็ก ประกอบ
ด้วย โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 55 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว พร้อม
เก้าอี จํานวน 6 ตัว จํานวน 20 ชุดๆละ 1,400 บาท โดยการจัดหาทัวไป
และสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 29)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,652,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,652,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (กองการศึกษา) จํานวน 7,652,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก
อนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จัดสรร 100% ของจํานวน
เด็ก จํานวน 200 วัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559) (เงินอุดหนุนทัวไป)  

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:05:14 หน้า : 5/5



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 360,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าของขวัญ ของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 65)  

3) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของเยาวชนในเขต
เทศบาล โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 82)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,714,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,714,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,534,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,534,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,114,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (เงินรายได้)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วัน
ที 7 มีนาคม 2559) (เงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างทําการทาสีตีเส้นที/ทางสาธารณะ
และค่าจ้างจัดทําป้ายแสดงจุดผ่อนผันการจําหน่ายสินค้าและป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, เครือง
คํานวณเลข, ตรายาง ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, แก้วกาแฟ, แก้วนํา, ถัง, ถาด, ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, กระดาษต่อเนือง ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย การตรวจสารปนเปือนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 54)  

2) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพือ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอืนๆ ตาม
โครงการ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ลงวันที ที
มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 5 - 6)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล, นํามันเบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายากําจัดยุง เหยือกําจัดหนู วัคซีน ทรายกําจัดลูก
นํา นํายาตรวจสารปนเปือนในอาหาร แผ่นตรวจนําตาลใน
เลือด เข็ม กระบอกฉีดยา ยาและเวชภัณฑ์พืนฐาน ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 8 ชุมชน ดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ลงวันที ทีมท 0810.5/ว2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)  (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 24)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,682,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,682,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,083,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 783,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (เงินรายได้)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางเทศบาล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วัน
ที 7 มีนาคม 2559) (เงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 599,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (เงินรายได้) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน  ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์
ทีระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 458,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, แฟ้ม, แบบพิมพ์, ตรายาง ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, ช้อนส้อม, แก้วนํา, จานรอง ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, อิฐ, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, ท่อนําและอุปกรณ์ประปา, เหล็กเส้นขนาด
ต่างๆ, ดิน, ทราย, ลูกรัง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, กระดาษต่อเนือง ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,151,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,151,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,525,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,525,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 805,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ และหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  (เงินรายได้) 

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:10:19 หน้า : 1/3



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน  ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์
ทีระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม)
2) โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวิเศษชัยชาญ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 78)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์, รถยนต์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟ  บาหลาด  สตราท์เตอร์  ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าปันมิเตอร์สูบนํารดต้นไม้บริเวณอนุสาวรีย์
นายดอก–นายทองแก้ว 

งบลงทุน รวม 980,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 980,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ถนนร่วมใจ (บ้านนายมนตรี) จํานวน 374,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ถนนร่วมใจ (บ้านนาย
มนตรี) โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 126 ท่อน บ่อพักจํานวน 14 บ่อ รวมความยาว
ท่อและบ่อพักไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนทีรวมกันไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 13)  

2) ก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ถนนปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว 10-11 จํานวน 606,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา คสล.ถนนปู่ดอก – ปู่ทองแก้ว 10 –
 11 โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 241 ท่อน บ่อพัก 27 บ่อ รวมความยาวท่อและบ่อพักไม่
น้อยกว่า 268 เมตร พร้อมปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้างไม่น้อย
กว่า 1.00 – 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 241.00 เมตร หนาไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 246 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 23)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,525,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 1,525,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 1,405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา
สวนสาธารณะ เป็นต้น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองสวยด้วยพรรณไม้ (กองช่าง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือพรรณไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งและปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามโครงการ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 76)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์, รถยนต์ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ดินผสมปุ๋ย ปุ๋ย ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,346,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,346,600 บาท
งบบุคลากร รวม 791,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 791,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 484,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (เงิน
รายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 2,555,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน ลูกจ้างตามสิทธิและหลักเกณฑ์ที
ระเบียบกําหนด (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลง
วันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน)   (เงินรายได้)   

ค่าใช้สอย รวม 2,150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการเพือ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกรณีบุคคลภายนอกรับจ้างทําการกวาด เก็บ
ขนขยะให้แก่เทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดขยะทัวไปและ
ขยะอันตราย ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถยนต์ขนขยะ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ แปรง ไม้กวาด  ผงซักฟอก  ฯลฯ   
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่างๆ, อิฐ, สี, ปูน, ซีเมนต์, ท่อระบายนํา, เหล็กเส้น
ต่างๆ, หิน, ลูกรัง ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยาง
นอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, นํามันจาระบี ฯลฯ  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดนําเสีย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการเพือ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทําการฉีดล้าง ดูดท่อระบายนําภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 590,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 590,600 บาท
งบบุคลากร รวม 482,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 482,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 362,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (เงินรายได้)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง (เงินรายได้)   
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ
. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, เครือง
คํานวณเลข, ตรายาง ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, ช้อนส้อม, แก้วนําจานรอง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, เครืองกระจายสัญญาณ (hub) ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 42,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  
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2) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ และเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตังมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 1
 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  

4) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  

5) ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  

6) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลง (ฉบับที 1) เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 หน้า 31)  

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:12:27 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,005,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,005,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 997,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 980,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิงแวดล้อม การจัด
กิจกรรมรณรงค์ การสาธิต การประชุม การประกวด การศึกษาดูงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามโครงการ (1) พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2530 2
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 77)  

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ การฝึกอบรม การ
รณรงค์ หรือกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามโครงการ (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 2) หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที 3
 พฤศจิกายน 2558 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 4) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 59)  
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามโครงการ (1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 2) พระ
ราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 3) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 56)  
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4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย (กอง
สาธารณสุขฯ)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานเพือ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามโครงการ (1) พระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535 2) พระ
ราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง พ.ศ. 2530 3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2538 4
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 73)  

5) โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานของเทศบาล (กองการศึกษา) จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําข้อมูลพืนฐานของเทศบาล โดยเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการสํารวจ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (1)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 ทมกราคม 2559 เรือง การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท  0810.2/ว 4413 ลงวันที  30
  ตุลาคม  2556 เรือง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4) ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 115)  

6) โครงการจัดทําแผนชุมชน (กองการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทํา/ปรับปรุงแผนชุมชน โดยเป็นค่าจัดประชุม
ประชาคม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 1) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ. 2557 3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน
แบบบูรณาการ 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลง
วันที 11 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ 5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29 ทมกราคม 2559 เรือง การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 115)  
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7) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพเพือพัฒนารายได้ของประชาชน (กอง
การศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และการส่งเสริมอาชีพให้เกิด
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 2
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 67)  

8) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (กองการศึกษา) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของ
ประชาชน เยาวชนและบุคลากรในเขตเทศบาล โดยเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 116)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองออกกําลังกาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ บาหลาด  สตราท์เตอร์  ฯลฯ  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาอาชีพของเทศบาล ถนน
กาญจนาภิเษก 2 ตําบลศาลเจ้าโรงทอง และถนน  ปู่ดอก - ปู่แก้ว 5 ตําบล
ไผ่จําศีล (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาอาชีพของเทศบาล ถนน
กาญจนาภิเษก 2 ตําบลศาลเจ้าโรงทอง และถนนปู่ดอก - ปู่แก้ว 5 ตําบล
ไผ่จําศีล (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
1) โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองดําเนินการโครงการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง (ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ที ลช.อท 219/2561 ลง
วันที 31 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559)  (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 90,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 
แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีและกีฬาชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนและกิจกรรม
นันทนาการ และการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 60)  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกา
จับเวลา ตาข่ายกีฬา ฯลฯ (กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษา) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล ค่าของทีระลึก เงินรางวัล ค่า
มหรสพ  เงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีลอยกระทง และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 81)  

2. โครงการทําบุญวันขึนปีใหม่ (กองการศึกษา) จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจตุปัจจัยไทยทาน ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 82)  

3. โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ (กองการศึกษา) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ ค่าตกแต่งสถานที ค่า
ของรางวัล ค่าของทีระลึก เงินรางวัล เงินสนับสนุนขบวนแห่และกิจกรรม
ต่างๆ ในงานประเพณีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 81)  

5. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา (กองการศึกษา) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าของทีระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559) (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 81)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) โครงการจัดงานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2562 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญ  สําหรับดําเนินการโครงการ
จัดงานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2562 อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามหนังสืออําเภอวิเศษชัยชาญ ที อท
 0418/2627 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
) (สํานักปลัดเทศบาล)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 124)  

2) โครงการจัดงานวันรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจําปี 2562 
(กองการศึกษา)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญ สําหรับดําเนินการโครงการ
งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ตามหนังสืออําเภอวิเศษชัย
ชาญ ที อท 0418/2627 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
) (กองการศึกษา)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 121)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,065,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 1,065,400 บาท
งบบุคลากร รวม 595,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (เงินรายได้)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง  (เงินรายได้) 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินรายได้)
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึงมาปฏิบัติงานนอกเวลาและในวัน
หยุดราชการ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559)

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการเพือ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม)
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2) โครงการกินขนมชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ อาทิ ค่าจัดสถาน
ที ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าของทีระลึก เงินรางวัล ค่า
มหรสพ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 68)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถราง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น เก้าอี
พลาสติก, กระดาษ, ปากกา, นําดืม, เครืองคํานวณเลข, ตรา
ยาง, แฟ้ม ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, เทป
พันสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, เบรกเกอร์  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถ้วย
ชาม, แก้วกาแฟ, แก้วนํา, ถัง, ถาด, ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี, อิฐ, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก, ยาง
ใน, แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
เบนซิน, นํามันเครือง, แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์, พู่กันและสี, ฟิล์ม, เมมโมรีการ์ด, รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, หัว
พิมพ์, ตลับผงหมึกพิมพ์, เครืองกระจายสัญญาณ (hub) ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารศูนย์บริการนักท่องเทียว 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารศูนย์บริการนักท่องเทียว
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของเทศบาล  
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการในการติดต่อราชการของเทศบาล 

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  11:14:55 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 739,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 739,100 บาท
งบบุคลากร รวม 526,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 526,100 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา (เงิน
รายได้) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 318,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (เงินราย
ได้)   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  (เงินรายได้) 
งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการเพือ
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ      

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟ  บาหลาด  สตราท์เตอร์  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแปรง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  ฯลฯ  
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่างๆ, อิฐ, สี, ปูน, ซีเมนต์, ท่อระบายนํา, เหล็กเส้น
ต่างๆ, หิน, ลูกรัง ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 14,817,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,817,700 บาท
งบกลาง รวม 14,817,700 บาท
งบกลาง รวม 14,817,700 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 942,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1) ชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพือจัดซือทีดินเพือก่อ
สร้างอาคารสถานธนานุบาล เลขที 872/30/2554 ลงวันที 18
 มกราคม 2554  ยอดเงินกู้ทังสิน 9,828,300 บาท ปีนีงวดที 8 ต้น
เงิน 649,907.26 บาท ขอตังจ่าย 650,000  บาท 
2) ชําระหนีเงินต้น ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพือก่อสร้างอาคารสถานธนา
นุบาล เลขที 1021/28/2555 ลงวันที 16 ธันวาคม 2554  ยอดเงินกู้ทัง
สิน 4,698,120 บาท  ปีนีงวดที 6 ต้นเงิน 292,834.76 บาท ขอตัง
จ่าย 292,900  บาท 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 274,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1)  ชําระดอกเบีย ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพือจัดซือทีดินเพือก่อสร้างอา
คารสถานธนานุบาล เลขที 872/30/2554 ลงวันที 18 มกราคม 2554
 ยอดเงินกู้ทังสิน 9,828,300 บาท ปีนีงวดที 8 ดอกเบีย 173,375.82
 บาท ขอตังจ่าย 173,400  บาท 
2)  ชําระหนีดอกเบีย ตามสัญญากู้เงิน ก.ส.ท. เพือก่อสร้างอาคารสถาน
ธนานุบาล เลขที 1021/28/2555 ลงวันที 16 ธันวาคม 2554  ยอดเงินกู้
ทังสิน 4,698,120 บาท  ปีนีงวดที 6 ดอกเบีย 100,710.68 บาท ขอตัง
จ่าย 100,800  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 337,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
จํานวนทีจ่ายเงินในแต่ละเดือนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
 มาตรา 103 คํานวณจากพนักงานจ้าง  (1) พระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ. 2533  2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
(เงินรายได้ จํานวน 314,400 บาท เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 22,700
 บาท) 
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,324,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไปทีมีสิทธิภายในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชย
ชาญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 61)  (เงิน
อุดหนุนทัวไป)  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,689,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพรายเดือนให้กับผู้พิการทีมีสิทธิ
ภายในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 61)  (เงิน
อุดหนุนทัวไป)  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพรายเดือนให้กับผู้ป่วยเอดส์ทีมี
สิทธิภายในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 61)   (เงิน
อุดหนุนทัวไป)  
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สํารองจ่าย จํานวน 227,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท  0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท) (คํานวณ
จาก 31,109,340.93 x 0.00167) จํานวน  51,952.60 บาท  ขอตัง
จ่าย 52,000 บาท  

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสีทาถนนและป้ายเครืองหมายจราจรต่างๆ โดยตังจ่ายจาก
เงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและเงิน
รายได้ประเภทอืน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4 /ว 3203 ลงวันที 4  ตุลาคม 2539 เรือง การตังงบประมาณและ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร) 

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินทีได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 620,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500  และทีแก้ไขเพิมเติม
มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับที  4) พ.ศ. 2542 กําหนดให้
เทศบาลหักเงินงบประมาณรายได้ประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละสอง โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุน (คํานวณจาก 30,997,500 x 2/100 = 619,950) 
ขอตังจ่าย 620,000 บาท (ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) (เงินรายได้)      
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งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรสถำนธนำนุบำล 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562 
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เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ 
อ ำเภอวิเศษชัยชำญ  จังหวัดอ่ำงทอง  

 



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ

หมวดรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ดอกเบีย้รับจ ำน ำ 6,575,855.00 8,783,606.40 8,260,397.75
ดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำร 1,828.88 1,135.88 568.10
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ 1,061,204.00 898,365.00 636,830.00
รำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00
รำยได้อื่น (ก ำไรสุทธ)ิ 0.00 0.00 0.00
เงินทีง่บทัว่ไปช่วยเหลืองบเฉพำะกำร 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 7,638,887.88 9,683,107.28 8,897,795.85

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
งบกลำง 2,146,608.97 3,245,988.52 2,070,696.04

งบบุคลำกร 871,392.74 1,077,120.00 850,890.00

งบด ำเนินงำน 790,724.29 721,247.37 679,967.73

งบรำยจ่ำยอื่น 15,000.00 27,800.00 0.00

รวมรายจ่าย 3,823,726.00 5,072,155.89 3,601,553.77

หมายเหต ุ: รายรับจริง  รายจ่ายจริง  ปี 2561   ยอด ณ วันที ่30 มถุินายน 2561

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

ค าแถลงงบประมาณ



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 19,510,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 13,010,000 บาท

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 1,000,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 1,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
       

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

 โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561  ถึงเดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 12,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 12,000,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2561  ถึง
เดือนกันยายน 2562 เป็นเกณฑ์       

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 5,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 6,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 1,950,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร  ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพื่อจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
ตั้งรับเงินจัดสรร  ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพื่อจัดสรรเป็น
เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,300,000 บาท
ตั้งรับเงินจัดสรร  ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 เพื่อจัดสรรเป็น
เงินรางวัลประจําปี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  17,271,362 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,240,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งเดือนละ 5,000 บาท  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
. ที มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที 15 สิงหาคม 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,180,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําสําหรับพนักงานสถานธนานุบาล และจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 5 อัตรา 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 683,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ที
ปฏิบัติหน้าทีในวันจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
. ที มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 48,000 บาท
สําหรับเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับผู้บริหารท้องถิน ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 18 ลงวัน
ที 15 มกราคม 2550

ค่าสมนาคุณ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาสอบสวน กรณีทีพนักงานสถานธนานุบาล
กระทําผิด

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาลที
มีสิทธิเบิกเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0801.5/ว 710 ลงวัน
ที 17 มีนาคม 2558 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และจ่ายให้ผู้
ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน
การตรวจสอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล ประจําสัปดาห์ ประจํา
เดือน และประจําปี ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 18 ลง
วันที 15 มกราคม 2550

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 130,000 บาท
จ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของ
ค่าจ้างประจํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที
มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล
และครอบครัว  ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 

ค่าอาหาร จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าทีแทนตําแหน่งที
ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตําแหน่ง  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส
.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจําวัน
ทําการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ  วัน
ที 30 มิถุนายน 2549

ค่าใช้สอย รวม 319,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบียเลียง ค่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่พนักงานสถานธนา
นุบาล 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 171,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตังสถานธนานุบาล ค่าธรรมเนียม
และค่าอากรแสตมป์ในการทําสัญญาเงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้ตัวเงิน ซึงรวมถึงค่าอากรเพือใช้
เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล พร้อมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาล 
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล ตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ
.2475 ประจําปี พ.ศ.2557 
ค่าสอบบัญชี จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี เพือจ่ายให้กับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
  0801.5/ว 840 ลงวันที 24 มิถุนายน 2551   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 3,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเครืองดืม รับรองผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล และค่า
ดําเนินกิจกรรมโครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน วันที 12 พฤษภาคม ของทุกปี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 75,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสํานัก
งาน เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ เครืองคอมพิวเตอร์ รวมทังการ
ปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่ายเชือมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท. และ
อืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากสิง
ก่อสร้างและครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสํานักงานสถานธนานุ
บาล 

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองเขียน แบบพิมพ์ สมุดบัญชีตัวรับจํานํา และใบ
เสร็จรับเงินทีเขียนและทีใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ค่าเครืองคิดเลข ซองและ
ถุงใส่ทรัพย์รับจํานํา เชือกผูกของ ธงชาติ ตรายาง กระดาษ
คาร์บอน กระดาษเอสี หนังสือพิมพ์รายวัน นําดืมสําหรับบริการประชาชนผู้
มาใช้บริการ และอืนๆ ทีจําเป็น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไฟฟ้าทุกชนิดและอืนๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ทําความสะอาด ผงซักฟอก นํายาล้าง
จาน นํายาเช็ดกระจก  หัวแก๊ส พร้อมถังแก๊ส  จาน  ถ้วย  ถาด  มีด  ชุด
กาแฟ  กระดาษชําระ และอืนๆ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ไม้ต่างๆ สี อิฐ ท่อนํา อุปกรณ์
ประปา และอืนๆ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานุ
บาล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์
เครืองปรินเตอร์ หมึกพิมพ์สําหรับเครืองปรินเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000  และอืน ๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ทีใช้ในสํานักงานสถานธนานุบาล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 14,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสือสารผ่านดาวเทียม ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) รายเดือนและค่าสือ
สารอืนๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการให้บริการรวมถึงค่าเหมาจ่ายค่า
เช่าคู่สายโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมอืนทีใช้ในราชการเทศบาล

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 6,553,700 บาท
รายจ่ายอืน รวม 6,553,700 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 53,700 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ ว 1380   ลงวันที 25 มิถุนายน 2561  

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,950,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถินให้แก่เทศบาล  

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,250,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสถานธนานุบาล 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้แก่เจ้าหน้าทีในส่วน
ของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส
.ท.  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท 0801.5/ว 151.1 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2557 

งบกลาง  เป็นเงิน 8,205,662 บาท
งบกลาง รวม 8,205,662 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 8,000,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบีย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุง
ไทย และธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการกู้
เงินเพือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานํา และเพือส่งใช้เงินยืมเงินทุนดําเนิน
การ 

เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ในอัตราดอกเบียเงิน
ฝากออมทรัพย์ ทีพึงได้รับจากธนาคารของรัฐ นับแต่วันยืมจนกว่าจะได้ส่ง
ใช้เงินยืมสะสม

สํารองจ่าย จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายในกรณีไม่มีเงินจ่ายประเภท หรือไม่พอจ่าย ให้ใช้งบประมาณนี

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 193,662 บาท
สําหรับจ่ายเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาล ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
. ที มท 0801.5/ว 1324  ลงวันที 26 มิถุนายน 2561 

วันทีพิมพ์ : 14/8/2561  11:45:03 หน้า : 4/4



หน้า : 1/1

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

274,200

งบกลาง งบกลาง
52,000

120,000

200,000

30,000

942,900

337,100

10,324,800

620,000

227,100

1,689,600

180,000

1,555,200

207,400

725,800

180,000

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)
งบบุคลากร

180,000
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รอง

นายก

207,400

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 725,800

180,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
1,555,200

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,689,600

ส ารองจา่ย 227,100

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
620,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 10,324,800

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 337,100

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 942,900

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 30,000

3) เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ (สปสช.)
200,000

52,000

2) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร 120,000

1) คา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

รวม
แผนงาน

คา่ช าระดอกเบี้ย 274,200

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  16:46:40

เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

318,000 216,000 1,267,200 324,000 1,194,900 6,128,100

84,000

12,000 24,000 120,000 36,000 108,000 612,000

355,400 1,588,200 1,114,200 1,854,300 9,706,600

196,100 484,400 2,135,600

60,000 60,000 60,000 384,000

65,000 15,000 168,600

60,000

72,000 72,000 264,000

5,000 15,000 5,000 10,000 85,000

20,000 20,000 3,310,000 10,000 60,000 3,910,000

60,000

ค่าใช้สอย

20,000 30,000 100,000 330,000

50,000 50,000

30,000 30,000

งบด าเนินงาน

งบบุคลากร

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

1) โครงการแขง่ขนักีฬาเชือ่ม

ความสามคัคแีละกีฬาชุมชน

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ

1) โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค

20,000 160,000

60,000 410,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิ

การ
60,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

120,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ
5,000 35,000 10,000

88,600

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

10,000 50,000

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 20,000

510,800 944,300

เงนิประจ าต าแหน่ง 204,000

240,000 60,000

เงนิเดอืนพนกังาน 362,700 275,100 4,156,700

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 2,160,000 540,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 84,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

50,000

50,000 50,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

20,000

200,000 200,000

40,000 40,000

30,000 30,000

30,000

40,000

40,000

300,000

300,000 300,000

641,600 641,600

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

2) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

2) โครงการวนัเด็กแห่งชาติ

2) โครงการฝึกอบรมสมัมนา

พฒันาศกัยภาพบคุลากรของเทศบาล
300,000

2) โครงการป้องกนัอคัคภียั

เบื้องตน้ให้กบัชุมชนและโรงเรียน
40,000

2) โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ (กองสาธารณสขุฯ)
40,000

2) โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิ
30,000

2) โครงการจดัท าผงัเมอืงรวม

ชุมชนวเิศษชยัชาญ

2) โครงการควบคมุป้องกนัโรคพษิ

สนุขับา้ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค

 คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ฯ

2) โครงการกนิขนมชมตลาดศาล

เจา้โรงทอง

11) คา่ใชจ้า่ยส าหรบัคา่พวงมาลยั 

ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และ

พวงมาลา

20,000

1. โครงการประเพณีลอยกระทง 

(กองการศกึษา)

1) โครงการรณรงค์รกัษาความ

สะอาดความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย

ของบา้นเมอืง (กองสาธารณสขุฯ)

50,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

5,000 5,000

50,000

20,000

50,000 50,000

250,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย
15,000 15,000

25,000 25,000

50,000

50,000

150,000

15,000 15,000

10,000

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

5) โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน

ของเทศบาล (กองการศกึษา)
10,000

4) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

พุทธศกัราช 2560

4) โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของชุมชนในการจดัการขยะมลูฝอย

 (กองสาธารณสขุฯ)

150,000

4) โครงการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั
50,000

4) โครงการจดัท าเอกสารเผยแพร่

กจิการเทศบาลประจ าปีและ

วารสารประชาสมัพนัธ์เทศบาล

50,000

3. โครงการงานประเพณีวนั

สงกรานต์ (กองการศกึษา)

3) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การผลติสือ่นวตักรรมการเรียนรู้

3) โครงการสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชีวติผูส้งูอายุ (กอง

สาธารณสขุฯ)

250,000

3) โครงการฝึกอบรมจรยิธรรม

และกจิกรรมสง่เสรมิจรยิธรรมและ

วฒันธรรม

3) โครงการป้องกนัอบุตัเิหตใุนชว่ง

เทศกาลส าคญั
20,000

3) โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000

2. โครงการท าบญุวนัขึน้ปีใหม ่

(กองการศกึษา)

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

แผนงาน



หน้า : 1/1วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2561  16:46:40

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

20,000

20,000 20,000

8,000

20,000

30,000

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย

100,000

800,000

300,000

30,000 30,000 30,000 110,000

100,000 100,000

10,000 30,000 140,000 40,000 70,000 1,010,000

30,000 100,000 20,000 25,000 315,000

20,000 30,000 30,000 60,000 320,000

ค่าวสัดุ 5,000 5,000 300,000 10,000 435,000

20,000 410,000 50,000 40,000 970,000

40,000 40,000

รวม
แผนงาน แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

100,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000 200,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000 10,000

วสัดกุีฬา

40,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 5,000 170,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 100,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 60,000 250,000 410,000

คา่ใชจ้า่ยในโครงการเมอืงสวย

ดว้ยพรรณไม ้(กองชา่ง)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000

8) โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ชุมชน (กองการศกึษา)
300,000

8) โครงการเลือกต ัง้สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่
800,000

7) โครงการสง่เสรมิความรูด้า้น

อาชีพเพือ่พฒันารายไดข้อง

ประชาชน (กองการศกึษา)

100,000

7) โครงการจดักจิกรรมอืน่ที่

เกีย่วขอ้งกบัภารกจิในวงงานของ

เทศบาล

30,000

6) โครงการจดัท าแผนชุมชน (กอง

การศกึษา)
20,000

6) โครงการจดัท าเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
8,000

5. โครงการแห่เทยีนวนัเขา้พรรษา 

(กองการศกึษา)

5) โครงการจดัท าแผนพฒันา

เทศบาล
20,000

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

200,000

20,000 10,000 103,000 5,000 45,000 221,000

150,000 150,000

ค่าวสัดุ 3,824,900 3,824,900

200,000 10,000 310,000

50,000 5,000 340,000 20,000 435,800

20,000 5,000 10,000 10,000 130,000

10,000 20,000 20,000 120,000 395,000

10,000 20,000 195,000

60,000 10,000 25,000 140,000

48,000 50,000 5,000 100,000 660,000

10,000

5,000 45,000

32,400

14,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ 29,500 29,500

3,500 3,500

21,000 21,000

8,400 8,400

14,700 14,700

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

ค่าสาธารณูปโภค

งบด าเนินงาน

5) ชุดโตะ๊เกา้อีอ้าหาร

4) พดัลมตดิผนงั

3) เกา้อีส้ านกังาน

2) โตะ๊วางคอมพวิเตอร์

14,000

1) โตะ๊ท างานเหล็ก

1) เครือ่งปั้มน ้า

ครุภณัฑ์ส านกังาน

1) เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น 32,400

450,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,000

คา่ไฟฟ้า 7,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 40,000

165,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 5,000 40,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

วสัดสุ านกังาน 5,000 30,000 190,000

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 75,000

วสัดกุอ่สรา้ง 5,800 15,000

วสัดกุารเกษตร 100,000

คา่อาหารเสรมิ (นม)

11,000 22,000

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 200,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

17,000 68,000

2,500 10,000

3,800 15,200

11,000 44,000

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ 700 2,800

7,900 23,700

28,000 28,000

374,000 374,000

606,000 606,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

160,000 160,000

รวม
แผนงาน

เงนิอดุหนุนเอกชน

1) เงนิอดุหนุนส าหรบัด าเนินการ

ตามโครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ (กองสาธารณสขุฯ)

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

1) กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. 

ถนนรว่มใจ (บา้นนายมนตรี)
ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

2) กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. 

ถนนปู่ ดอก-ปู่ ทองแกว้ 10-11

1) โตะ๊และเกา้อีส้ าหรบัเด็กเล็ก

ครุภณัฑ์การศกึษา

6) เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network

 แบบที ่1

7,900 7,900

5) ชุดโปรแกรมป้องกนัไวรสั 700 700 700

4) ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 11,000 11,000 11,000

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิาร

ส าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
3,800 3,800 3,800

2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 2,500 2,500 2,500

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ All in one 

ส าหรบังานส านกังาน
17,000 17,000 17,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

8,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

10,000 10,000

15,000

7,652,000 7,652,000

100,000 100,000

739,100 1,365,400 9,804,800 2,134,200 16,705,700 64,660,500

รวม
แผนงาน แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม 14,817,700 1,595,600 4,378,000 13,120,000

2) โครงการจดังานวนัร าลกึวีรชน

แขวงเมอืงวเิศษไชยชาญ ประจ าปี 

2562 (กองการศกึษา)

1) เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุน

อาหารกลางวนั (กองการศกึษา)

1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพศนูย์

ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ 

จงัหวดัอา่งทอง

15,000

1) โครงการจดังานรฐัพธีิ 28 

กรกฎาคม 2562 และ 12 สงิหาคม

 2562 (ส านกัปลดัเทศบาล)

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

1) โครงการจดักจิกรรม

สาธารณประโยชน์ตามภารกจิของ

เหลา่กาชาดจงัหวดัอา่งทอง (กอง

สาธารณสขุฯ)

8,000


