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ประกาศเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
เรื่อง  ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 1) 
************************** 

 

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืงแกกลแ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้แที่ 1 เมื่งวันที่ 
18 กันยายน 2561 เพ่ืงเสนงร่าแเทศบัญญัติแบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีแบประมาณ 2561   
(ฉบับที่ 1) กละสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้แที่ 2 เมื่งวันที่ 26 กันยายน 2561 เพ่ืงพิจารณาวาระ 2 กละ    
วาระ 3 ซึ่แสภาเทศบาลต าบลเมืงแกกลแพิจารณาให้ความเห็นชงบเรียบร้งยกล้ว นั้น 

  บัดนี้ ผู้ว่าราชการจัแหวัดระยงแ ได้พิจารณาเห็นชงบเทศบัญญัติแบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจ าปีแบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 1) ขงแเทศบาลต าบลเมืงแกกลแ โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บัแคับ  
ตามข้ง 25 กห่แระเบียบกระทรวแมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการแบประมาณขงแงแค์กรปกครงแส่วนท้งแถิ่น     
พ.ศ. 2541 กก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 กละ 3 ) พ.ศ. 2543 ต่งไป 

  จึแประกาศมาเพ่ืงทราบโดยทั่วกัน เทศบัญญัติแบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
แบประมาณ 2561 (ฉบับที่ 1) มีผลบัแคับใช้ตั้แกต่วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.  2561 
 
 
 

 (นายสันติชัย   ตัแสวานิช) 
 นายกเทศมนตรีต าบลเมืงแกกลแ 

- คู่ฉบับ - 

   รงแนายกฯ 

   ปลัดเทศบาลฯ 

   ผง.กงแวิชาการฯ 

   หัวหน้าฝ่ายฯ 

   พิมพ์ / ทาน / ตรวจ 



สารบัญ 

            หน้า 

จ านวนประชากร           1 

ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม     2 

  ค าแถลงงบประมาณ        3 

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม      4 

  บันทึกหลักการและเหตุผล       5   

  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเพ่ิมเติม      6 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม      7 

  รายงานประมาณการรายรับเพ่ิมเติม      8-13 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับเพ่ิมเติม     14 

  รายงานประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม      15-16 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม     17-21 

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม      22 

  เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา      1 

  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม   1  

  รายละเอียดงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา    2 

  รายจ่ายย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม   3 

  ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะกิจการ กิจการประปา เพิ่มเติม   4 

  งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน       5-6 

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ  7-8 

  กิจการประปา 



เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68/1  ซอย-  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  21110

พืนที 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 18,480 คน

ชาย 8,829 คน

หญิง 9,651 คน

ข้อมูล ณ วันที 6 พฤศจิกายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิมเติม ฉบับที1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

        ตามทีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้ว
นัน  
        บัดนีปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึน เนืองจากมีรายรับบางประเภท
เพิมมากขึน ประกอบกับ เทศบาลตําบล  มีรายรับเกินยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทังสิน 17,776,630 บาท ทํา
ให้มีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 เป็นเงินทังสิน 15,660,000 บาท





ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 900,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน 3,774,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,986,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 15,660,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป รวม

งบลงทุน 900,000 900,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 900,000 900,000

                                             รวม 900,000 900,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 3,774,000 3,774,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,774,000 3,774,000

                                             รวม 3,774,000 3,774,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,986,000 10,986,000

    งบกลาง 10,986,000 10,986,000

                                             รวม 10,986,000 10,986,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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รายงานประมาณการรายรับ (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัด ระยอง

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริง
เกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

      ภาษีโรงเรือนและทีดิน 11,235,000 14,497,318.64 3,262,318.64 1,999,600

      ภาษีบํารุงท้องที 340,000 524,442.75 184,442.75 94,600

      ภาษีป้าย 3,100,000 4,179,250.00 1,079,250.00 843,000

      อากรการฆ่าสัตว์ 110,000 177,570.00 67,570.00 43,300

      อากรรังนกอีแอ่น 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 14,785,000 19,378,581.39 4,593,581.39 2,980,500

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

      ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 150,000 266,355.00 116,355.00 0

      ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 30,000 53,271.00 23,271.00 0

      ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรอง
ให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 0 36,489.46 36,489.46 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาต
การพนัน 500 1,680.00 1,180.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุม
อาคาร 50,000 27,024.00 -22,976.00 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 6,748,000 5,470,359.36 -1,277,640.64 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ
สิงปฏิกูล 30,000 35,854.00 5,854.00 0

      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

80,000 60,700.00 -19,300.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสาน
และฌาปนสถาน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา 10,000 45,200.00 35,200.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียน
ราษฎร 1,000 11,730.00 10,730.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจํา
ตัวประชาชน 5,000 141,950.00 136,950.00 0

      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบ
รับรองการฉีดวัคซีน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัข
บ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเครืองหมายประจํา
ตัวสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายทีดินมาตรา 9 0 0.00 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:58:26 หน้า : 1/5



เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัด ระยอง

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:58:26 หน้า : 2/5



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริง
เกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิง
แวดล้อม

0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มี
สิทธิทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบ
คุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้
บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนํา
เสีย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนํา
ทิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 1,000 4,850.00 3,850.00 0

      ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบ
กิจการนํามันเชือเพลิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัด
ระเบียบจอดยานยนต์ 5,000 1,200.00 -3,800.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบก 200,000 264,150.00 64,150.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการ
ทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตร
ประจําตัวประชาชน 1,000 5,480.00 4,480.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
สาธารณสุข 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรค
พิษสุนัขบ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อ
บังคับท้องถิน 5,000 5,200.00 200.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000 350,181.00 300,181.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
ทะเบียนพาณิชย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับอืน ๆ 20,000 29,256.00 9,256.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริง
เกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000 5,000.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000 5,000.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 600,000 441,050.00 -158,950.00 0

      ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่าย
อาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

21,000 40,500.00 19,500.00 0

      ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะ 15,000 33,900.00 18,900.00 0

      ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 50,000 55,000.00 5,000.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุม
อาคาร 5,000 2,500.00 -2,500.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณา
โดยใช้เครืองขยายเสียง 10,000 17,690.00 7,690.00 0

      ค่าใบอนุญาตอืนๆ 7,000 3,000.00 -4,000.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 8,104,500 7,414,569.82 -689,930.18 0

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

      ค่าเช่าทีดิน 0 0.00 0.00 0

      ค่าเช่าหรือบริการสถานที 2,500,000 4,113,400.00 1,613,400.00 1,005,600

      ดอกเบีย 2,043,500 3,058,940.26 1,015,440.26 437,400

      เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0 0.00 0.00 0

      ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 0 0.00 0.00 0

      รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,543,500 7,172,340.26 2,628,840.26 1,443,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์

      เงินช่วยเหลือจากการประปา 0 0.00 0.00 0

      เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 2,700,000 2,372,383.01 -327,616.99 0

      เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการ
เฉพาะการ 0 0.00 0.00 0

      รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน
กิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 0 0.00 0.00 0

      เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม 0 0.00 0.00 0

      รายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 0 0.00 0.00 0

      รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 2,700,000 2,372,383.01 -327,616.99 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

      ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าจําหน่ายเศษของ 0 0.00 0.00 0

      เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0 0.00 0.00 0

      ค่าขายแบบแปลน 550,000 7,000.00 -543,000.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริง
เกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าเขียนแบบแปลน 0 0.00 0.00 0

      ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0 0.00 0.00 0

      ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 1,000 60.00 -940.00 0

      ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0 0.00 0.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 200,000 360,865.59 160,865.59 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 751,000 367,925.59 -383,074.41 0

หมวดรายได้จากทุน

      ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,000 0.00 -1,000.00 0

      รายได้จากทุนอืนๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000 0.00 -1,000.00 0

หมวดภาษีจัดสรร

      ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลือน 1,600,000 2,798,848.26 1,198,848.26 0

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนฯ 26,000,000 34,987,671.34 8,987,671.34 3,130,000

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 24,000,000 41,061,444.43 17,061,444.43 8,792,700

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,300,000 3,227,713.09 1,927,713.09 0

      ภาษีสุรา 3,200,000 0.00 -3,200,000.00 0

      ภาษีสรรพสามิต 5,800,000 14,580,639.00 8,780,639.00 0

      ภาษีการพนัน 0 0.00 0.00 0

      ภาษียาสูบ 0 0.00 0.00 0

      อากรประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ 100,000 204,091.75 104,091.75 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 150,000 113,404.85 -36,595.15 0

      เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน 7,500,000 9,248,689.00 1,748,689.00 0

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตร
ประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0 0.00 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอืนๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 69,650,000 106,222,501.72 36,572,501.72 11,922,700

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

      เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมี
การบริหารจัดการทีดี 0 0.00 0.00 0

      เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนิน
การตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา

53,816,800 55,673,093.00 1,856,293.00 1,430,430

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 53,816,800 55,673,093.00 1,856,293.00 1,430,430

รวมทุกหมวด 154,351,800 198,601,394.79 44,249,594.79 17,776,630
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 17,776,630.00   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,980,500.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 1,999,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 1,999,654.64 บาท ขอตัง
งบประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 1,999,600.00 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 94,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 94,692.45 บาท ขอตังงบ
ประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 94,600.00 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 843,000.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 843,038.00 บาท ขอตังงบ
ประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 843,000.00 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 43,300.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 43,370บาท ขอตังงบ
ประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 43,300.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,443,000.00 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,005,600.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 1,005,690.00บาท ขอตัง
งบประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 1,005,600.00 บาท
ดอกเบีย จํานวน 437,400.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 437,426.11บาท ขอตังงบ
ประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 437,400.00 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 11,922,700.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 3,130,000.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 3,383,653.03 บาท ขอตัง
งบประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 3,130,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 8,792,700.00 บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 8,792,727.98 บาท ขอตัง
งบประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 8,792,700.00 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 1,430,430.00 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 1,430,430.00 บาท

รับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ จํานวน 1,430,431.00 บาท ขอตัง
งบประมาณเพิมเติมเป็น จํานวนเงิน 1,430,430.00 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบล
เมืองแกลง 0 0 900,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 900,000

รวมงบลงทุน 0 0 900,000

รวมงานบริหารทัวไป 0 0 900,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0 0 900,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระนํา
บริเวณหลังศาลาแหลมท่าตะเคียน (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

0 0 531,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม จ่ายจริงระหว่างปี ยอดประมาณการ

โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ 
(ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสาร
นารถ และชุมชนหนองแหวน)

0 0 1,526,000

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําส่วนต่อขยายซอยแยก
จากถนนบ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า 
(เส้นที 1) และบริเวณหลังโรงงานญีปุ่นไปออกถนน
หนองกันเกรา (เส้นที 2) (ชุมชนสารนารถ)

0 0 1,493,000

โครงการวางท่อระบายนําถนนศาลาตาผ่องด้านขวา
ทางต่อจากของเดิมไปบรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร 
(ชุมชนหนองแหวน)

0 0 224,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 3,774,000

รวมงบลงทุน 0 0 3,774,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 3,774,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 3,774,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 954,000 11,533,000 10,659,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) 2,010,700 2,337,624 327,000

รวมงบกลาง 2,964,700 13,870,624 10,986,000

รวมงบกลาง 2,964,700 13,870,624 10,986,000

รวมงบกลาง 2,964,700 13,870,624 10,986,000

รวมแผนงานงบกลาง 2,964,700 13,870,624 10,986,000

รวมทุกแผนงาน 2,964,700 13,870,624 15,660,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 15,660,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป รวม 900,000บาท
งบลงทุน รวม 900,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 900,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 900,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนําสํานักงานเทศบาลตําบลเมือง
แกลง จํานวน 3 ชัน ประกอบด้วย
    1. งานรือถอน
    2. งานผนัง – งานพืน
    3. งานฝ้าเพดาน
    4. งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า – เคาน์เตอร์หลังสุขภัณฑ์
    5. งานประตู – หน้าต่าง
    6. งานสุขภัณฑ์
    7. งานระบบไฟฟ้า
    8. งานระบบสุขาภิบาล
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (9) หน้าทีอืนตามทีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของ
เทศบาล
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้าที 14/3 โครงการที 21 
- (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,774,000บาท
งบลงทุน รวม 3,774,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,774,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบสระนําบริเวณหลังศาลาแหลมท่า
ตะเคียน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

จํานวน 531,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และเพิมเติมคัน
หินกันพลัดตกบริเวณรอบสระ จํานวน 1 เส้น
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ช.28/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้าที 2/3 โครงการที 4
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
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โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนหนองแตงโม , 
ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสารนารถ และชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 1,526,000บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80
 วัตต์ พร้อมแขนโคม ยาวไม่น้อยกว่า 2.20 ม. พร้อมขาจับ ชนิดปรับโยก
ได้ พร้อมติดตังดวงโคมใหม่/รือถอนโคมเก่า บริเวณ
    1. ถนนหนองกันเกรา  จํานวน 98 โคม
    2. ถนนมาบใหญ่  จํานวน 40 โคม
    3. ถนนหนองแหวน  จํานวน 38 โคม
    4. ถนนศาลาตาผ่อง (ชุมชนหนองแหวน)  จํานวน 42 โคม
จํานวน  218 โคม
- เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 5 หน้าที 2/2 โครงการที 3
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

โครงการปรับปรุงท่อระบายนําส่วนต่อขยายซอยแยกจากถนน
บ้านบึง-แกลง บริเวณข้างบริษัทโตโยต้า (เส้นที 1) และบริเวณหลังโรงงาน
ญีปุ่นไปออกถนนหนองกันเกรา (เส้นที 2) (ชุมชนสารนารถ)

จํานวน 1,493,000บาท

เพือจ่ายเป็น
    - ค่าปรับปรุงวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ราง
วี คสล. กว้าง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักนํา คสล. ทุกระยะ 15 ม.ความ
ยาว 146 ม.
    - ค่าทํารางวี คสล.กว้าง 1.00 ม. ความยาว 143 ม.
    - ค่าทําการขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 0.80 ม. ยาว 190
 ม. ทังสองฝัง หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 304 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวี คสล. กว้าง 1.00 ม
. สองข้าง บ่อพัก คสล. ทุกระยะ 15 ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ช.27/2561 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 14/2 โครงการที 20
- (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน) 
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โครงการวางท่อระบายนําถนนศาลาตาผ่องด้านขวาทางต่อจากของเดิมไป
บรรจบถนนหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 224,000บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา โดยการวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 140 เมตร บ่อพัก
ทุกระยะ 15 เมตร โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
    1. งานโครงสร้างระบายนํา
    2. งานบ่อพักนํา
    3. งานฝาบ่อพัก
    4. งานพิเศษ
    5. และงานอืนๆทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามแบบเแปลนเทศบาล ที ช.23/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (8) ให้มีและบํารุงทางระบายนํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 14/1 ลําดับที 18

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 10,986,000บาท
งบกลาง รวม 10,986,000บาท
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งบกลาง รวม 10,986,000บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 10,659,000บาท
    1. โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายนําประปาบริเวณถนนพลงช้างเผือก
ทัง 2 ฝัง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้าง
เผือก) จํานวน 3,450,000 บาท 
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อจากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพล
งช้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยางชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
 นิว ฝังตะวันออกความยาว 1,510 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
 นิว ฝังตะวันตก ความยาว 1,540 เมตร พร้อมอุปกรณ์
    - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป. 11/2561
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 5/1 ลําดับที 10
    - (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

    2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณถนนเทศบาล 1
 ฝังทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2 ฝังทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝัง
ทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้าและชุมชนสุนทร
โวหาร) จํานวน 2,900,000 บาท 
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 ฝังทิศตะวัน
ออกและถนนเทศบาล 3 ฝังทิศตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง
ชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ความยาว 1,780 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ และถนนเทศบาล 2 ฝังตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง
ชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาว 1,000 เมตรพร้อม
อุปกรณ์
    - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป. 12/2561
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 5/1 ลําดับที 11
    - (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

    3. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายนําประปาจากถนนหนองแหวนถึง
ถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวน และชุมชนมาบ
ใหญ่) จํานวน 3,250,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายนําประปาจากถนนหนองแหวน
ฝังตะวันตก ข้ามถนนบ้านบึง-แกลงเข้าสู่ถนนหนองกันเกราฝังตะวัน
ออก ข้ามถนนเข้าสู่ถนนเข้าทีว่าการอําเภอแกลง เลียวซ้ายเข้าทาง
สาธารณะผ่านสวนยางพารา ออกสู่ถนนมาบใหญ่ฝังทิศตะวันออก ประสาน
แนวท่อเดิมโดยวางท่อ PVC แหวนยางชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8
 นิว และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. PN 10 ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 3,500 เมตรพร้อมอุปกรณ์
    - เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที ป. 13/2561
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้า 5 ลําดับที 9
    - (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
   
     4. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณถนนสุนทร
ภู่ ซอย 7 ฝังทิศใต้ (ชุม
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ชนพลงช้างเผือก) จํานวน 1,059,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายนําประปา บริเวณซอย 7 ฝังทิศ
ใต้ จากปากทางฝังติดถนนสุนทรภู่ไปชนกับถนนพลงช้างเผือก โดยใช้
ท่อ PVC แหวนยาง ชัน 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์
    - เป็นไปตามแบบแปลนของการประปา เลขที ป.14/2561 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติม มาตรา 51 (1) ให้มีนําสะอาดหรือการประปา
    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 5 หน้าที 23/1 โครงการที 2
    - (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 327,000บาท
- โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับและงบ
ประมาณรายจ่ายเพิมเติม กรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาล (ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561
- วิธีคํานวณรายได้ตามประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2561
 ฉบับเพิมเติม ครังที 1 จํานวน 17,776,630 บาท หักรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินทีมีผู้อุทิศให้ ประจําปีงบประมาณ 2561
 จํานวน 1,430,430 บาท เป็นเงิน 16,346,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2
 เป็นเงิน 326,924 บาท ปัดเศษเป็นเงิน 327,000 บาท
- (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  16:01:55 หน้า : 6/6



z
F

Oa
O.

o
O
O.
|-\

oOo-
O
C)o,

c)oo-
c/)
ro.-

oo
.;
N
r()-

O
O(f-
an

-

O
c)

=rN
c.l

o
Oo
o(o
{o-
ro

?

,
-
(?

I

c)a
<)-

()
O)

a(f

F

ts
{r'

(.

3

o
a).

Y.:

fD

C

<(\
a\!

O
(}.
st
h\.
(r)

e
G

F

r

i)
C).i:)-

(o-

()
c)-
t-.(\
{.}

(}
(0

o

'*

x

,J

t'--il.

*s
Cir
:f :l
Jt-
;F

a"e
TJ

s=
s:3.- -:-

cirrts

tqilk
{? "\ }s

{:"

::"4-

Yl

dz

"&,
.F
rJ-G-
r-G

@
c

(a
niz

r"6
-
=G*
r

a_

i::,

.F
-=

rc

G

-
46:

li

:;

F=

I:B
1:. :.-

6E
tdG

FI
;F

.:

'"r 
I

{,1
FI
-l
FIat7l'ata I
ct
ial
'tr1
ri
Gl

$":. 
-

Cd
(dE
ril irY'

-*
a-
..- :: -...

F<+

.Y e q.

.q

b.hE FE d'= r:
-(: r =n- J
='t=aa ii,J+lZ
FdE+hs+-q+

cr'd+
aa:..G-
)) .d

(E:-drs_- :-,r I,i'ts
'::: i: - --

it1 j- -4 ,*

Flf'-+
i?.,.'g
;{3s(E
rEiEi3

F\/a

-6
cj

CE3

.1; :-
6lt

9>
L{

f,q

1! :l

iZF
--?=
?FA

ecpA.

r
E

r
t6);

,3
iG:
{::-G

r
c
;r T

t--ae

-t+
-
|-

F

T

!
T

h

t
T

l
[*

:
fI

T

I
T

I
t



เอกสารงบประมาณ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ของ 

 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

    - ประมาณการรายรับ 

    - ประมาณการรายจ่าย 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

ประมาณการรายรับ 

 

งบเฉพาะการ ค่าจ าหน่ายน้ า
จากมาตรวัดน้ า 

ค่าเช่า
มาตรวัดน้ า 

ค่าจ าหน่ายสิ่งของ
จากคลังพัสด ุ

ผลประโยชน์
อื่นๆจากค่าแรง 

ผลประโยชน์
อื่นๆจากค่า

ตรวจ 

ผลประโยชน์
อื่นๆค่าปรับ

อื่น 

ผลประโยชน์
อื่นๆจากค่า
เบ็ดเตลด็ 

ดอกเบี้ย
เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินช่วยเหลือ
จาก

งบประมาณ
ทั่วไป 

รวมรับทั้งสิ้น 

งานกิจการ
ประปา 

- - - - - - - - 10,659,000 10,659,000 

รวม - - - - - - - - 10,659,000 10,659,000 

 

ประมาณการรายจ่าย 

 

งบเฉพาะการ 
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่า

สาธารณูปโภค 
รายจ่ายอ่ืน 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายท้ังสิ้น 

งานกิจการประปา - - - - - 10,659,000 10,659,000 
งานงบกลาง - - - - - - - 

รวม - - - - - 10,659,000 10,659,000 



 



ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ของกองการประปา เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ประมาณการรายรับ 

 รายรับทั้งสิ้น 15,009,000   บาท ตั้งเพ่ิม  10,659,000   บาท 

1. หมวดรายได้  ตั้งเพิ่ม  10,659,000 บาท ประกอบด้วย 

    เงินช่วยเหลือจากงบประมาณท่ัวไป  ตั้งไว้  10,659,000   บาท 

    เงินช่วยเหลือจากงบประมาณท่ัวไป  ตั้งรับเพิ่มเติม 10,659,000   บาท 

 เนื่องจากเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีรายรับท่วมประมาณการปีงบประมาณ 2561 และได้จัดสรร        

    เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา ดังต่อไปนี้ 

    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 - เพ่ือปรับปรุงโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา แก้ไขปัญหาท่อแตกรั่วและเพ่ิมแรงดันน้ า          

    เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ าประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

 

รายการ จ่ายจริงปี 2560 

งบประมาณ 
รหัส

บัญชี ปี 2561 
+ เพิ่ม 

- ลด 

ปี 2561 

เพิ่มเติมแล้ว 

1. รายจ่ายงบกลาง        

                    ฯลฯ ฯลฯ  ฯลฯ  - ฯลฯ  

                    รวมรายจ่ายงบกลาง 1,295,560 50 1,574,800  - 1,574,800  

2. รายจ่ายประจ า        

                    ฯลฯ ฯลฯ  ฯลฯ  - ฯลฯ  

                    รวมรายจ่ายประจ า 8,282,,462 50 9,803,600  - 9,803,600  

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน        

    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,712,367 38 3,486,000 + 10,659,000 14,145,000  

รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน     1,712,367 38 3,486,000 + 10,659,000 14,145,000  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 11,290,390 38 14,864,400 + 10,659,000 25,523,400  

รวมรายรับทั้งสิ้น 15,274,107 83 15,009,000 + 10,659,000 25,668,000  

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 3,983,717 45 144,600  - 114,600  

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการการประปา เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

 

หมวด/ประเภท/รายละเอียด 
รับจริง 

ปี 2560 

งบประมาณ รหัส

บัญชี 
ปี 2561 

 +      เพิ่ม 

 -       ลด 

ปี 2561 

(เพิ่มเติมแล้ว) 

รายได้                         (ยอดรวม) 

  - เงินที่งบประมาณรายทั่วไป 

  ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย     

  เฉพาะการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,274,107 

15,274,107 

 

 

83 

83 

15,009,000 

15,009,000 

+ 

+ 

10,659,000 

10,659,000 

25,668,000 

25,668,000 

 

 

รวมรายรับทั้งสิ้น 15,274,107 83 15,009,000 + 10,659,000 25,668,000  



แผนงานการพาณิชย์ 

          งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 

งานกิจการประปา        (จ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป) 

หมวด/ประเภท 
จ่ายจริง 

ปี 2560 

งบประมาณ 

รหัส

บัญชี ปี 2561 
+ เพิ่ม 

-  ลด 

ปี 2561 

(เพิ่มเติม

แล้ว) 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (รวม) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    1. ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ า     

    ประปาบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ       

    จากมุมตึกช่างเฮงไปจนถึงปากทางเจริญสุข  

    (ชุมชนหนองแตงโม) เริ่มจากมุมตึกช่างเฮง       

    ไปจนถึงปากทางเจริญสุข 

    2. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ า    

    ประปาบริเวณซอยยายบูรณ์ แยกถนน  

    สุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก) เริ่มจาก   

    ซอยยายบูรณ์ ฝั่งทิศตะวันออก 

    3. ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ า 

    ประปาบริเวณถนนสุนทรโวหาร ซอย 5       

    ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร) เริ่มจากปาก 

    ซอย ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 ถึงบริเวณ 

    โค้งต้นโพธิ์ฝั่งทิศใต้ 

    4. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ า 

    ประปาจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ถึง 

    ศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2 (ชุมชน 

    ดอนมะกอก) เริ่มจากบริเวณบ้านนาย- 

    ประสิทธิ์ไปถึงคลองวัดศาลาชุมชน         

    ดอนมะกอก แห่งที่ 2 

    5. ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตจ่ายน้ า 

    ประปา ถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้  

    (ชุมชนหนองกระโดง) เริ่มจากถนนสุนทรภู่  

    ซอย 3 ถึงโรงเรียนจินดาวัฒน์ 

 

1,651,401 

 

609,345 

 

 

 

 

22,336 

 

 

 

175,233 

 

 

 

 

13,271 

 

 

 

 

 

160,280 

 

86 

 

79 

 

 

 

 

45 

 

 

 

64 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

37 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

10,659,000 

 

10,659,000 

 



หมวด/ประเภท 
จ่ายจริง 

ปี 2560 

งบประมาณ 

รหัส

บัญชี ปี 2561 
+ เพิ่ม 

-  ลด 

ปี 2561 

(เพิ่มเติม

แล้ว) 

    6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ าประปา    

    บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานด า 

    ถึงแยกโพธิ์ทอง 

    - ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อ           

    จ่ายน้ าประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก        

    ทั้ง 2 ฝั่ง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชุมชน     

    หนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือก) 

    - ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมน      

    จ่ายน้ าประปา บริเวณถนนเทศบาล 1       

    ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2  

    ฝั่งทิศตะวันตกและถนนเทศบาล 3  

    ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้าและ   

    ชุมชนสุนทรโวหาร) 

    - ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมน     

    จ่ายน้ าประปา จากถนนหนองแหวนถึง  

    ถนนมาบใหญ่ (ชุมชนหนองแหวนและ 

    ชุมชนมาบใหญ่) 

    - ค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนจ่าย   

    น้ าประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7        

    ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก) 

 

670,934 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

58  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

3,450,000 

 

 

 

2,900,000 

 

 

 

 

 

3,250,000 

 

 

 

1,059,000 

 

 

 

 

 

 

3,450,000 

 

 

 

2,900,000 

 

 

 

 

 

3,250,000 

 

 

 

1,059,000 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,651,401 86 - + 10,659,000 10,659,000  

 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

รายจ่ายตามแผนงาน  ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานการพาณิชย์ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 10,659,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท 

    ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งเพิ่ม 10,659,000 บาท 

    1. โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ าประปา บริเวณถนนพลงช้างเผือก ทั้ง 2 ฝั่ง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน 

ชุมชนหนองกระโดงและชุมชนพลงช้างเผือก) ตั้งเพ่ิม    3,450,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อจากบริเวณวงเวียนในถึงบริเวณวัดพลงช้างเผือก โดยใช้ท่อ PVC        

แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ฝั่งตะวันออกความยาว 1,510 เมตร และขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝั่งตะวันตก ความยาว 1,540 เมตร พร้อมอุปกรณ์  (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลเมืองแกลง เลขที่ ป.11/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) ฉบับเพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้า 5/1 ล าดับ 10    (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

    2. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา บริเวณถนนเทศบาล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ถนนเทศบาล 2     

ฝั่งทิศตะวันตก และถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้าและชุมชนสุนทรโวหาร) 

      ตั้งเพ่ิม    2,900,000 บาท 

    - เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อบริ เวณถนนเทศบาล 1 ฝั่ งทิศตะวันออกและถนนเทศบาล 3                

ฝั่งทิศตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ความยาว 1,780 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ และถนนเทศบาล 2 ฝั่งตะวันตก โดยใช้ท่อ PVC แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

150 มม. ความยาว 1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง      

เลขที่ ป.12/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

หน้า 5/1    ล าดับที่ 11 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

    3. โครงการขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาจากถนนหนองแหวนถึงถนนมาบใหญ่  (ชุมชนหนองแหวน

และชุมชนมาบใหญ่)    ตั้งเพ่ิม   3,250,000 บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปาจากถนนหนองแหวนฝั่งตะวันตก ข้ามถนนบ้านบึง-     

แกลง เข้าสู่ถนนหนองกันเกราฝั่งตะวันออก ข้ามถนนเข้าสู่ถนนเข้าที่ว่าการอ าเภอแกลงเลี้ยวซ้ายเข้าทาง

สาธารณะผ่านสวนยางพารา ออกสู่ถนนมาบใหญ่ฝั่งทิศตะวันออกประสานแนวท่อเดิมโดยวางท่อ PVC      

แหวนยางชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. PN 10

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบแปลนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

เลขที่ ป.13/2561)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยน ครั้งที่ 5      

หน้าที่ 5 ล าดับที่ 9 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
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     4. โครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน ้าประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนพลงช้างเผือก) 

      ตั งเพ่ิม   1,059,000  บาท 

    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อเมนจ่ายน้ าประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ฝั่งทิศใต้ โดยใช้ท่อ PVC 

แหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 150 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามรายการแบบ

แปลนของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เลขที่ ป.14/2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564) 

ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 หน้าที่ 23/1 ล าดับที่ 2 
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