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 - ส ำเนำประกำศเทศบำลเมืองสระแก้ว เร่ือง ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 - ส ำเนำหนังสือจังหวัดสระแก้ว ท่ี สก 0023.4/6827 ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2562

   เร่ือง เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 - ส ำเนำแบบตรวจรับรองข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 (แบบ งบ 02)

 - ส ำเนำหนังสือสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี สก 52001(สภำ)/93 ลงวันท่ี 15 สิงหำคม 2562

   เร่ือง ขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสำมัญ สมัยท่ี 3 ประจ ำปี

   พ.ศ. 2562 เม่ือวันจันทร์ท่ี 5 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสำมัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 

   ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันพุธท่ี 14 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

   งบประมำณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันจันทร์ท่ี 5 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

   งบประมำณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันอังคำรท่ี 6 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

   งบประมำณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันพุธท่ี 7 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
   งบประมำณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 สิงหำคม 2562

 - ส ำเนำแบบรับรองกำรประชุมสภำท้องถ่ินแบบในกำรประชุมพิจำรณำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย
   ประจ ำปี พ.ศ. 2563 (แบบ งบ 01)
 - ส ำเนำบันทึกข้อควำมกองวิชำกำรและแผนงำน ท่ี สก 52006/1285 ลงวันท่ี 19 กรกฎำคม 
   2562 เร่ือง เสนอญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 - ส ำเนำแบบขอเสนอญัตติ ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2562
 - ส ำเนำบันทึกข้อควำมกองวิชำกำรและแผนงำน ท่ี สก 52006/1284 ลงวันท่ี 19 กรกฎำคม 
   2562 เร่ือง เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   ต่อคณะผู้บริหำรท้องถ่ิน
 - ส ำเนำหนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนท่ีสุด ท่ี สก 0023.4/ว 2072 ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2562  
   เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - ส ำเนำหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
   เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถ่ิน

ภาคผนวก (ต่อ)
 - ส ำเนำหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0809.4/ว 2678 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม 2562
    (1) ส ำเนำหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9
        กรกฎำคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
        พ.ศ. 2563 รำยกำรเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
    (2) ส ำเนำหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9



        กรกฎำคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
        พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
 - ส ำเนำประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 มีนำคม 2558 
   เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
   ลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล 
   พ.ศ. 2558 



พ้ืนท่ี 28.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด 18,157 คน
ชาย 8,803 คน
หญิง 9,354 คน

ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2562

  เขต/อ าเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  27000
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เทศบาลเมืองสระแก้ว
เขต/อ าเภอ  เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

.................................................

เลขท่ี 109  ซอย  -  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ต าบล สระแก้ว



อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบำลเมืองสระแก้ว



          

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี

รวม 1,005,000.00 บาท

จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน

จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอช้ีแจง

ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
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1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 91,093,597.41 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 96,981,865.02 บาท

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 267,500.00 
บาท1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 18,170,946.66 บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 45,778,374.29 บาท

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังน้ี

 บัดน้ีถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสระแก้ว   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ   งบประมาณรายจ่าย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,430,812.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 817,608.44 บาท

(1) รายรับจริง จ านวน 139,594,942.09 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 17,034,526.06 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 53,359,377.29 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 416,665.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 121,200,760.24 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 19,352,955.36 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 64,535,953.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,976,958.81 บาท

งบลงทุน 13,056,999.54 บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 บาท

งบบุคลากร 38,040,296.96 บาท
งบด าเนินงาน 42,677,508.38 บาท

งบเงินอุดหนุน 8,073,000.00 บาท



จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน

จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน
จ านวน

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 23,765,564.42 บาท
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,935,458.81 บาท
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รายรับจริง 18,802,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ก าไรสะสม 5,729,732.25 บาท
รายจ่ายจริง 13,840,000.00 บาท

ทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท
เงินสะสม 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล 0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ 93,210,718.93 บาท

ทรัพย์รับจ าน า 11,190,760.00 บาท
เงินฝากธนาคาร 1,589.80 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายรับจริง 1,381,000.00 บาท

ก าไรสะสม 39,942.35 บาท
รายจ่ายจริง 1,381,000.00 บาท

ทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท
เงินสะสม 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล 0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ 0.00 บาท

ทรัพย์รับจ าน า 0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร 178,376.50 บาท



รายรับจริง

ปี 2561

14,715,422.54
5,526,643.60
1,353,204.56
1,855,587.72

685,099.00
0.00

24,135,957.42

70,991,428.26
70,991,428.26

76,380,319.60
76,380,319.60

171,507,705.28

                     รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

81,785,300.00 86,619,700.00

รวม 170,636,700.00 179,801,500.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                           
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 81,785,300.00 86,619,700.00

หมวดภาษีจัดสรร 65,330,000.00 66,030,000.00
            รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
65,330,000.00 66,030,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 23,521,400.00 27,151,800.00

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 370,200.00 571,000.00
หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000.00 1,564,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,950,000.00 1,950,000.00

หมวดภาษีอากร 14,933,500.00 18,043,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,702,700.00 5,022,300.00

ประมาณการ ประมาณการ

รายได้จัดเก็บเอง
ปี 2563ปี 2562

รายรับ

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

-4-

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563

งบกลาง 26,765,782.74 28,693,876.00 31,953,000.00
งบบุคลากร 48,250,284.98 58,509,840.00 62,847,600.00
งบด าเนินงาน 53,723,252.22 58,801,984.00 56,512,500.00
งบลงทุน 13,047,351.50 13,891,000.00 18,051,400.00
งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 30,000.00
งบเงินอุดหนุน 10,612,400.00 10,740,000.00 10,407,000.00

152,399,071.44 170,636,700.00 179,801,500.00
152,399,071.44 170,636,700.00 179,801,500.00

-5-

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

จ่ายจากงบประมาณ

รายจ่าย



ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ
เร่ือง

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 31,953,000

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 179,801,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,585,000
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 164,000

แผนงานสาธารณสุข                 6,527,300
แผนงานเคหะและชุมชน               33,022,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,764,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,417,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 62,660,500

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 26,707,300

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองสระแก้ว

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



9,305,900 4,734,600 17,909,300
4,260,000 0 4,260,000
5,045,900 4,734,600 13,649,300
5,010,800 1,520,200 7,879,600

497,800 589,400 1,302,800 -7-

2,903,000 743,800 4,519,800
570,000 187,000 957,000

1,040,000 0 1,100,000
210,400 251,500 863,400
210,400 251,500 863,400

0 0 30,000
0 0 30,000

25,000 0 25,000
25,000 0 25,000

14,552,100 6,506,300 26,707,300

    ค�าครุภัณฑ� 401,500
งบรายจ�ายอื่น 30,000
    รายจ�ายอื่น 30,000
งบเงินอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0

รวม 5,648,900

งบดําเนินงาน 1,348,600
    ค�าตอบแทน 215,600
    ค�าใช)สอย 873,000
    ค�าวัสดุ 200,000
    ค�าสาธารณูปโภค 60,000
งบลงทุน 401,500

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก)ว

อําเภอเมืองสระแก)ว  จังหวัดสระแก)ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน
งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 3,868,800
    เงินเดือน (ฝ9ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 3,868,800



753,600 3,651,400
753,600 3,651,400 -8-

266,500 1,865,700
90,000 257,200
41,000 602,000

125,000 945,000
10,500 61,500

0 900,000
0 900,000

1,020,100 6,417,100

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก)ว

อําเภอเมืองสระแก)ว  จังหวัดสระแก)ว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน
งานเทศกิจ

งานป1องกันภัยฝ3ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

รวมงบ

งบบุคลากร 2,897,800
    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 2,897,800
งบดําเนินงาน 1,599,200
    ค�าตอบแทน 167,200
    ค�าใช)สอย 561,000
    ค�าวัสดุ 820,000

รวม 5,397,000

    ค�าสาธารณูปโภค 51,000
งบลงทุน 900,000
    ค�าครุภัณฑ� 900,000



1,822,800 26,742,600
1,822,800 26,742,600
375,800 23,795,900
124,800 176,800 -9-

96,000 14,974,800
155,000 7,854,300

0 790,000
67,200 2,190,000
67,200 1,890,000

0 300,000
0 9,932,000
0 9,932,000

2,265,800 62,660,500

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

รวมงบ

งบบุคลากร 24,919,800
    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 24,919,800
งบดําเนินงาน 23,420,100
    ค�าตอบแทน 52,000
    ค�าใช)สอย 14,878,800
    ค�าวัสดุ 7,699,300
    ค�าสาธารณูปโภค 790,000
งบลงทุน 2,122,800

    เงินอุดหนุน 9,932,000

รวม 60,394,700

    ค�าครุภัณฑ� 1,822,800
    ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร)าง 300,000
งบเงินอุดหนุน 9,932,000



1,885,200 1,245,600 3,970,200
1,885,200 1,245,600 3,970,200

991,200 281,400                      1,623,600
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171,800 13,000 398,800
533,000 75,000                          723,000
76,000 158,000 256,000

210,400 35,400 245,800
400,000 83,500 483,500
400,000 83,500 483,500
50,000 0 450,000
50,000 0 450,000

3,326,400 1,610,500                      6,527,300

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย

    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 839,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย=บริการสาธารณสุข รวมงบ

งบบุคลากร 839,400

เทศบาลเมืองสระแก7ว
อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

งบดําเนินงาน                           351,000

    ค�าตอบแทน 214,000
    ค�าใช)สอย                             115,000

                                              รวม                         1,590,400

    ค�าครุภัณฑ� 0
งบเงินอุดหนุน 400,000
    เงินอุดหนุน 400,000

    ค�าวัสดุ 22,000
    ค�าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 0



1,463,700 736,200 1,672,100 8,754,000
1,463,700 736,200 1,672,100 8,754,000

249,800                3,502,200                   12,019,600               17,555,900
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104,800  66,000  64,800  451,600
65,000                 3,041,000                     10,514,700                14,464,000
80,000  350,000                      1,124,100                  2,279,100

0  45,200  316,000  361,200
0  0  0  6,713,000
0  0  0  1,393,000
0  0  0  5,320,000

1,713,500                4,238,400                   13,691,700               33,022,900

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

แผนงานเคหะและชุมชน

งา
น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
งานไฟฟ1าถนน งานสวนสาธารณะ รวมงบ

งบบุคลากร 4,882,000
    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 4,882,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน                 1,784,300

    ค�าตอบแทน  216,000
    ค�าใช)สอย  843,300
    ค�าวัสดุ                     725,000
    ค�าสาธารณูปโภค  0
งบลงทุน  6,713,000
    ค�าครุภัณฑ�  1,393,000
    ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร)าง  5,320,000

รวม               13,379,300



1,820,100

1,820,100
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2,022,800
127,600

1,744,200
151,000

4,921,500
921,500

4,000,000
8,764,400

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน

งาน
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งชุมชน รวมงบ

งบบุคลากร 1,820,100

    เงินเดือน (ฝ9ายประจํา) 1,820,100

งบดําเนินงาน 2,022,800
    ค�าตอบแทน 127,600
    ค�าใช)สอย 1,744,200
    ค�าวัสดุ 151,000

                                              รวม 8,764,400

งบลงทุน 4,921,500
    ค�าครุภัณฑ� 921,500
    ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร)าง 4,000,000



415,000 1,605,000

370,000 1,560,000
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15,000 15,000
30,000 30,000

1,980,000 1,980,000
1,980,000 1,980,000

2,395,000 3,585,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท7องถิ่น

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

รวมงบ

งบดําเนินงาน 1,190,000

    ค�าใช)สอย 1,190,000

    ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร)าง 0

รวม 1,190,000

    ค�าวัสดุ 0
    ค�าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 0



164,000 -14-

124,000

40,000

164,000

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

แผนงานการพาณิชย=

งาน
งานโรงฆ�าสัตว= รวมงบ

                                              รวม 164,000

งบดําเนินงาน 164,000

    ค�าใช)สอย 124,000

    ค�าวัสดุ 40,000



31,953,000 -15-

31,953,000

31,953,000

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย
เทศบาลเมืองสระแก7ว

อําเภอเมืองสระแก7ว  จังหวัดสระแก7ว

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 31,953,000

    งบกลาง 31,953,000

                                              รวม 31,953,000



จังหวัดสระแก้ว  ดังต่อไปน้ี

        195,022,500 บาท

        แผนงานได้ดังน้ี

ยอดรวม

26,707,300
6,417,100

62,660,500
                         6,527,300
                       33,022,900

8,764,400
3,585,000

164,000

31,953,000
179,801,500

    โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จึงอาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ. 2562  มาตรา  62  และมาตรา  65 
จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ

        อุดหนุนท่ัวไป  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 179,801,500 บาท  โดยแยกรายละเอียดตาม

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

แผนงาน
ด้านบริหารท่ัวไป





ปี 2560 ปี 2561

9,420,928.58 9,615,909.44 31.58
374,156.55 315,474.10 26.19

3,281,625.00 3,351,451.00 0.00
686,400.00 1,432,588.00 0.00

13,763,110.13 14,715,422.54
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953,568.00 205,140.00 0.00
280,332.00 41,028.00 0.00
15,859.50 16,451.20 19,900.00

0.00 0.00 -100.00
0.00 0.00 0.00

24,464.00 115,473.00 0.00
1,242,325.00 1,242,885.00 7.14

0.00 0.00 0.00

22,100.00 24,300.00 0.00

0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว

 

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 524,665.05 420,000.00 % 530,000.00
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 10,808,670.97 9,500,000.00 % 12,500,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 267,010.00 1,513,500.00 % 1,513,500.00
     ภาษีป้าย 3,070,617.00 3,500,000.00 % 3,500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวมหมวดภาษีอากร 14,670,963.02 14,933,500.00 18,043,500.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 86,886.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 392,472.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 15,199.90 100.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 14,630.00 120,000.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 5,000.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,260,690.00 1,400,000.00 % 1,500,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการต้ังสุสานและฌาปนสถาน 0.00 200.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

23,200.00 48,600.00 % 48,600.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการ
โฆษณา

15,400.00 5,000.00 % 5,000.00

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ปี 2560 ปี 2561
15,950.00 14,600.00 0.00

226,800.00 196,880.00 0.00
5,790.00 4,970.00 0.00

2,482,354.00 2,751,811.00 6.67
3,010.00 8,050.00 0.00

0.00 0.00 0.00
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132,850.00 176,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 500.00 0.00

540.00 600.00 0.00
8,520.00 4,880.00 0.00
4,760.00 4,840.00 0.00
6,146.00 554,860.40 50.00

0.00 0.00 -100.00
0.00 0.00 -100.00

5,000.00 5,000.00 0.00
106,200.00 120,200.00 0.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 17,740.00 18,500.00 % 18,500.00
ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563

 

รายรับจริง

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 6,310.00 5,500.00 % 5,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน 56,860.00 200,000.00 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 10,000.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 1,920,751.00 2,250,000.00 % 2,400,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 145,250.00 261,000.00 % 261,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 13,760.00 4,000.00 % 4,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 740.00 1,000.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 256,025.92 100,000.00 % 150,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 9,660.00 5,000.00 % 5,000.00

     ค่าปรับอ่ืนๆ 0.00 100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

104,100.00 161,500.00 % 161,500.00
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 % 5,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ปี 2560 ปี 2561

17,000.00 15,000.00 0.00

1,550.00 1,500.00 0.00
10,000.00 12,000.00 0.00
2,760.00 3,580.00 0.00
4,570.00 4,955.00 0.00
6,820.00 640.00 0.00
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5,579,468.50 5,526,643.60

240,000.00 232,000.00 0.00
1,047,261.25 1,121,204.56 0.00

1,287,261.25 1,353,204.56

2,065,287.05 1,855,587.72 0.00
2,065,287.05 1,855,587.72

0.00 0.00 3,900.00
0.00 8,000.00 5,900.00

116,800.00 623,500.00 0.00

     ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 10,000.00 12,000.00 % 12,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,386,519.82 4,702,700.00 5,022,300.00

     ดอกเบ้ีย 1,163,976.88 1,300,000.00

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,050.00 10,000.00 % 10,000.00

 

รายรับจริง ประมาณการ

2,000.00

ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

16,000.00

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 6,820.00 10,000.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 5,975.00 5,000.00 % 5,000.00

ปี 2559

64,000.00 % 64,000.00

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 1,000.00 2,000.00 %

% 1,300,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 240,000.00 264,000.00 % 264,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,403,976.88 1,564,000.00 1,564,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,718,780.47 1,950,000.00 1,950,000.00
     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,718,780.47 1,950,000.00 % 1,950,000.00

     ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 5,000.00 % 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 159,000.00 310,000.00 % 310,000.00
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 100.00 % 6,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ปี 2560 ปี 2561
6,195.00 4,830.00 0.00

0.00 0.00 -100.00
147,909.00 48,769.00 0.00
270,904.00 685,099.00

69,620.00 0.00 0.00
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69,620.00 0.00

797,414.94 874,895.31 0.00
32,974,858.68 33,779,928.22 0.00
7,279,481.70 7,796,517.94 0.00

259,252.45 223,625.85 0.00
3,706,329.22 0.00 0.00
8,931,817.35 14,109,984.90 6.09

138,205.41 113,672.49 0.00
115,281.17 110,380.55 0.00

10,764,348.00 13,982,423.00 0.00
64,966,988.92 70,991,428.26

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 

รายรับจริง ประมาณการ

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 570.00 100.00 % 0.00
     ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 5,790.00 5,000.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 241,975.00 370,200.00 571,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 76,615.00 50,000.00 % 50,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,000.00 % 1,000.00
หมวดรายได้จากทุน

หมวดภาษีจัดสรร
รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 32,201,460.62 32,000,000.00 % 32,000,000.00
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 979,121.33 1,000,000.00 % 1,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 194,751.94 250,000.00 % 250,000.00
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,162,632.34 7,300,000.00 % 7,300,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 7,784,939.13 11,500,000.00 % 12,200,000.00
     ภาษีสุรา 3,619,204.69 0.00 % 0.00

13,000,000.00 % 13,000,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 123,178.82 180,000.00 % 180,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 115,501.74 100,000.00 % 100,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รวมหมวดภาษีจัดสรร 62,245,724.61 65,330,000.00 66,030,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน

10,064,934.00



ปี 2560 ปี 2561

74,528,646.00 76,380,319.60 5.91

74,528,646.00 76,380,319.60
162,531,285.85 171,507,705.28
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ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

 

รายรับจริง ประมาณการ

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า

56,798,232.00 81,785,300.00 % 86,619,700.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

รวมทุกหมวด 141,466,171.80 170,636,700.00 179,801,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 56,798,232.00 81,785,300.00 86,619,700.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
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ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 179,801,500   บาท  แยกเป็น

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 530,000
ภำษีป้ำย 3,500,000
อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 1,513,500

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 18,043,500

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 12,500,000

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 120,000
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,500,000
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนท่ี
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร

48,600

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,022,300
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 20,000
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 1,000

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ ำตัวประชำชน 200,000
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 5,500
ค่ำธรรมเนียมก ำจัดขยะมูลฝอย 2,400,000

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรต้ังสุสำนและฌำปนสถำน 200
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
กำรโฆษณำ

5,000

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนรำษฎร 18,500

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 1,000
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง

1,000

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรทะเบียนรำษฎร 1,000

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 10,000
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยกำรจัดระเบียบจอดยำนยนต์ 1,000
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 261,000

ค่ำใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 5,000

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน 4,000
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยและข้อบังคับท้องถ่ิน 5,000
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 150,000

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท
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ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนท่ีจ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนท่ีสะสม
อำหำรในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตำรำงเมตร

64,000
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ

161,500

ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 5,000
ค่ำใบอนุญำตอ่ืน ๆ 10,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,564,000

ค่ำใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 2,000
ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 12,000
ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 10,000

เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 1,950,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 571,000

ค่ำจ ำหน่ำยเศษของ 200,000

ค่ำเช่ำหรือบริกำรสถำนท่ี 264,000
ดอกเบ้ีย 1,300,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,950,000

1,000,000

รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 50,000
หมวดรายได้จากทุน 1,000

ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน 1,000

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 6,000
ค่ำขำยแบบแปลน 310,000
ค่ำจ ำหน่ำยแบบพิมพ์และค ำร้อง 5,000

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

86,619,700

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดิน

13,000,000
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 86,619,700

ภำษีสรรพสำมิต 12,200,000
ค่ำภำคหลวงแร่ 100,000
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 180,000

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 32,000,000
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 7,300,000
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 250,000

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 66,030,000

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน
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954,000 954,000 0 %

312,000 312,000 0 %
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312,000 312,000 0 %

306,000 306,000 0 %

2,372,612.14 2,376,000 1.37 %

4,256,612.14 4,260,000

2,993,880 2,897,320 7.55 %

218,400 232,600 -5.38 %

272,400 254,400 0 %

216,420 227,340 4.88 %

0 0 100 %

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 312,000 312,000 312,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

306,000 306,000 306,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 954,000 954,000 954,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 312,000 312,000 312,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 214,200 235,900 223,200

เงินประจ าต าแหน่ง 260,700 254,400 254,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 2,923,253.73 3,124,680 3,360,500

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2,376,000 2,343,920 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,260,000 4,227,920 4,260,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 211,460 238,560 250,200

เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 0 0 5,100
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748,800 748,800 19.87 %

66,840 66,840 36 %

4,516,740 4,427,300

8,773,352.14 8,687,300

0 0 0 %

16,500 19,375 56.25 %
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10,500 18,060 -43.76 %

216,000 166,000 106.3 %

53,900 75,800 -10.05 %

296,900 279,235

1,309,186.47 1,260,879.18 0 %

0 0 100 %
0 0 -100 %

22,400 82,850 56.25 %

414,029 179,888 7.14 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 734,628.3 718,800 861,600

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 53,097.65 66,840 90,900

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 10,000 10,000

ค่าเบ้ียประชุม 14,625 16,000 25,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,397,339.68 4,639,180 5,045,900

รวมงบบุคลากร 8,657,339.68 8,867,100 9,305,900

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,107,974.75 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,316.25 172,100 154,800

รวมค่าตอบแทน 257,141.25 373,260 497,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,200 35,560 20,000

ค่าเช่าบ้าน 208,000 139,600 288,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 280,000 300,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 28,650 96,000 150,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 982,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 1,286,050 0
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0 0 0 %

5,040 9,982 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 370,195 8.04 %

0 0 4.53 %
0 0 13,057.89 %
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0 0 32.16 %

6,000 25,630 0 %

0 0 100 %
106,244.99 120,032.37 114.9 %

1,862,900.46 2,049,456.55

239,786 149,820 -35.48 %

94,600 32,850 100 %

0 0 0 %

24,460.2 6,666.1 -57.63 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการปฏิบัติธรรมน าสุข 0 0 300,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

258,585 416,500 450,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 5,400 10,000 10,000

โครงการจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

6,000 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 130,545 0 0

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 126,852.28 69,800 150,000

รายการจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0 22,700 30,000

รายการจัดซ้ือพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0 0 0

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 0 28,700 30,000
รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0 3,800 500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,905 0 0

วัสดุก่อสร้าง 113,195.3 118,000 50,000

วัสดุส านักงาน 227,293 155,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,910 10,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,664,007.03 2,213,550 2,903,000
ค่าวัสดุ
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39,300 35,400 35.14 %

156,604 164,921.8 -7.58 %

157,880 201,447 61.16 %

712,630.2 591,104.9

914,539.41 837,975.39 -12.82 %

42,836.81 41,185.18 -20.38 %

23,135.82 23,603.53 8.3 %

93,683 82,297 97.53 %
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1,074,195.04 985,061.1

3,946,625.7 3,904,857.55

0 0 0 %

0 195,000 -26.52 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,300 124,100 200,000

รวมค่าวัสดุ 639,674.67 606,400 570,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,300 37,000 50,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 129,771.37 162,300 150,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบริการไปรษณีย์ 163,589 81,000 160,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,342,497.03 1,089,100 1,040,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 51,166.32 62,800 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 21,557.42 27,700 30,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 1,106,184.29 917,600 800,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ 18,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 288,000 230,000 169,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 3,903,319.98 4,282,310 5,010,800
งบลงทุน

โครงการจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสระแก้ว

214,400 0 0

โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก 130,000 0 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุม 
(กองการศึกษาเดิม)

381,200 0 0
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6,500 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %
0 42,400 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 25,000 0 %
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0 0 -100 %

24,800 83,600 100 %

31,300 346,000

0 0 -100 %

0 0
31,300 346,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 0 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 48,150 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 159,735 0 0
จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 138,500 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 41,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 399,500 0

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 39,590 0 0

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ 0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 300,000 0
รวมงบลงทุน 1,279,075 1,068,000 210,400

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงประตูร้ัวส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว

0 300,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,279,075 768,000 210,400
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
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196,832.92 0 0 %

0 0 100 %

196,832.92 0

196,832.92 0

12,948,110.76 12,938,157.55
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1,846,594 2,155,504 22.43 %

67,200 67,200 100 %

110,700 100,248 186.27 %

470,160 490,683.6 4.33 %

720,000 720,000 16.36 %

0 0 156.34 %

3,214,654 3,533,635.6

3,214,654 3,533,635.6

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท่ัวไป 13,839,734.66 14,217,410 14,552,100

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวมเงินอุดหนุน 0 0 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 25,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 744,000 834,300 970,800

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 17,750 45,500

เงินประจ าต าแหน่ง 107,700 36,050 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 463,580 242,400 252,900

เงินเดือนพนักงาน 2,067,056.31 1,984,100 2,429,200

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 0 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,449,536.31 3,114,600 3,868,800

รวมงบบุคลากร 3,449,536.31 3,114,600 3,868,800
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0 0 100 %

300 0 -100 %

160,500 168,660 61.17 %

10,358.25 3,600 60 %

171,158.25 172,260

-31-

393,324.35 468,962.35 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

83,925 43,690 -9.5 %

0 0 -100 %

30,922 13,180 100 %

0 0 0 %

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าตอบแทน 196,150 130,200 215,600

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 187,300 123,600 199,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,170 4,000 6,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 2,600 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,760 44,200 40,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

0 34,900 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 362,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 483,425.63 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 408,360 0

โครงการเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

0 0 50,000

โครงการเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

30,780 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %

29,510 13,652 19.76 %

537,681.35 539,484.35

52,518 41,890 22.18 %

1,860 3,855 -40.48 %
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0 0 0 %

15,200 7,000 203.03 %

12,930 9,120 177.78 %

0 0 100 %

129,910 138,875 -61.89 %

212,418 200,740

51,940 112,127.5 -10.58 %

51,940 112,127.5

973,197.6 1,024,611.85

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการจัดท าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน

0 0 400,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,253 16,800 10,000

วัสดุก่อสร้าง 34,026 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 68,500 53,200 65,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,320 16,700 20,000

รวมค่าใช้สอย 527,285.63 504,160 873,000

รวมค่าวัสดุ 265,211.93 297,200 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 141,405 209,900 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900 3,300 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,127.93 9,000 25,000

รวมงบด าเนินงาน 1,040,587.56 998,660 1,348,600

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 51,940 67,100 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,940 67,100 60,000
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0 31,800 0 %
40,000 0 0 %
38,400 0 0 %

0 0 100 % -33-

0 220,900 -100 %

0 80,000 0 %
0 0 0 %

0 0 100 %

53,400 0 7.89 %

0 0 0 %

131,800 332,700

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 0 0 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิง 80,000 0 0

โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลและ
อุปกรณ์เสริม

0 0 40,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิง 0 0 0

โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังชุดกระจายเสียงแบบไร้
สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

0 0 300,000

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 99,000 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

17,000 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,000 156,000 401,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 57,000 61,500
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0 0 -100 %

0 0

131,800 332,700
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0 0 100 %

0 0

0 0

4,319,651.6 4,890,947.45

2,014,551.44 1,309,840 99.43 %

36,773 0 1,910.25 %

90,773 39,000 235.27 %

223,620 234,780 5.71 %

1,288,800 1,225,509 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบลงทุน 97,000 634,000 401,500

งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมือง
สระแก้ว

0 478,000 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 478,000 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,587,123.87 4,747,260 5,648,900

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 0 0 30,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 30,000

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 6,830 137,300

เงินประจ าต าแหน่ง 107,700 36,150 121,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 2,440,474.46 1,374,000 2,740,100

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 218,900 246,240 260,300

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,475,376 1,396,800 1,396,800
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66,840 69,807 0.08 %

3,721,357.44 2,878,936

3,721,357.44 2,878,936

4,200 0 93.8 %

171,860 191,260 -66.1 %

223,666 145,000 6.01 %
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23,825 28,505 208.57 %

423,551 364,765

479,341.91 550,890.91 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

141,053.4 173,958 -39.64 %

23,427.38 42,632 -62.54 %

643,822.69 767,480.91

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 81,065 78,840 78,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,390,715.46 3,138,860 4,734,600

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 183,740 236,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 257,000 141,500 150,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

5,950 154,800 300,000

รวมงบบุคลากร 4,390,715.46 3,138,860 4,734,600
งบด าเนินงาน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 547,100 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 700,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 414,895.79 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,748.25 19,250 59,400

รวมค่าตอบแทน 472,438.25 551,550 589,400

รวมค่าใช้สอย 502,662.79 630,970 743,800

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 73,232 49,700 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,535 34,170 12,800

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000
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164,815 207,760 -61.9 %

1,000 985 100 %

0 3,490 0 %

59,940 749 0 %

17,290 4,462 4.46 %

64,483.3 61,415 -33.33 %

79,550 182,085 -61.24 %
387,078.3 460,946
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1,454,451.99 1,593,191.91

0 0 100 %

4,850 0 0 %

0 51,200 0 %

53,000 0 0 %

19,200 0 0 %

9,600 0 0 %

19,500 0 0 %

0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุงานบ้านงานครัว 980 0 0

วัสดุก่อสร้าง 49,722.9 0 0

วัสดุส านักงาน 187,920 210,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,080 0 2,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าวัสดุ

รวมงบด าเนินงาน 1,370,014.74 1,595,880 1,520,200
งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,060 129,000 50,000
รวมค่าวัสดุ 394,913.7 413,360 187,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,660 14,360 15,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 54,490.8 60,000 40,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ. 0 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 217,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 0 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือกล้องบันทึกภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 4,500 0 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0 0 0

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 0 0 0

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 0 0 0
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99,200 0 -20.69 %

205,350 51,200

205,350 51,200

25,000 0 0 %

0 0 0 %

25,000 0
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25,000 0

5,406,159.43 4,523,327.91

22,673,921.79 22,352,432.91

324,000 324,000 23.96 %

36,000 36,000 53.11 %

360,000 360,000

360,000 360,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 78,800 43,500 34,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,300 43,500 251,500

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 0 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 0 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 0

รวมงบลงทุน 83,300 43,500 251,500
งบเงินอุดหนุน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 24,295,888.73 23,742,910 26,707,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 5,869,030.2 4,778,240 6,506,300

รวมงบบุคลากร 246,000 593,200 753,600

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 62,700 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 246,000 593,200 753,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 222,000 530,500 657,600
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0 0 100 %

51,500 51,500 42.86 %

51,500 51,500

1,935.63 1,935.63 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
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0 0 100 %
8,810 11,730 87.5 %

10,745.63 13,665.63

0 0 100 %

0 55,689.7 100 %

0 3,300 354.55 %

27,551.8 26,820 2.83 %

0 0 100 %

27,551.8 85,809.7

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบด าเนินงาน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 10,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 26,200 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 196,713.07 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 69,680 56,000 80,000

รวมค่าตอบแทน 69,680 56,000 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,030 16,000 30,000
รวมค่าใช้สอย 210,743.07 42,200 41,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

รวมค่าวัสดุ 54,465.6 42,200 125,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,785.6 38,900 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000

วัสดุก่อสร้าง 2,380 0 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,300 3,300 15,000
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0 0 100 %

0 0 -1.1 %

0 0

89,797.43 150,975.33

9,600 0 0 %
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0 0 -100 %

0 99,938 0 %

0 35,000 -100 %

26,700 0 0 %
36,300 134,938

36,300 134,938

486,097.43 645,913.33

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 9,100 10,500

รวมงบด าเนินงาน 334,888.67 149,500 266,500

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 1,500

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 9,100 9,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 0 635,000 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเล่ือน 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 670,000 0

โครงการจัดซ้ือโคมไฟสัญญาณไซเรน 0 35,000 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเพ่ือจัดซ้ือ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง

0 0 0

รวมงบลงทุน 0 670,000 0

รวมงานเทศกิจ 580,888.67 1,412,700 1,020,100
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297,960 691,500 24.8 %
0 0 100 %
0 18,000 0 %

593,540 533,640 4.77 %
1,183,528 1,202,400 0 %

165,903 168,000 0 %
2,240,931 2,613,540
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2,240,931 2,613,540

0 9,600 0 %

0 19,890 -25 %
22,035 68,700 -3.03 %
4,800 6,270 -1.02 %

26,835 104,460

42,064.47 35,802.94 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 711,040 560,300 587,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 904,400 1,202,400 1,202,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 0 0 11,000
เงินประจ าต าแหน่ง 0 18,000 18,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 84,945 730,300 911,400

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 60,000 60,000

รวมงบบุคลากร 1,830,385 2,679,000 2,897,800
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 130,000 168,000 168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,830,385 2,679,000 2,897,800

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 347,089.07 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,130 29,500 29,200
รวมค่าตอบแทน 9,490 179,000 167,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,360 40,000 30,000
ค่าเช่าบ้าน 0 49,500 48,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 90,000 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 40,000
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0 0 0 %

33,720 42,135 -57.89 %

0 0 -100 %

115,750 0 0 % -41-

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %

66,255 70,510.53 0 %
257,789.47 148,448.47

13,925 12,890 8.7 %

9,600 0 66.67 %

1,785 4,405 42.86 %

0 58,902.65 17.23 %

97,500 111,600 30.43 %

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 12,000 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 1,000 0
รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 1,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
 เทศบาลเมืองสระแก้ว

0 0 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

0 0 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,930 47,500 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลเมืองสระแก้ว

0 300,000 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,860 3,500 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 13,562 13,800 15,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 256,850 200,000 200,000
รวมค่าใช้สอย 623,869.07 638,500 561,000

วัสดุก่อสร้าง 47,780 85,300 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 227,400 115,000 150,000
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216,660 158,200 0 %

30,000 91,100 76.06 %

0 7,780 38.89 %

130,000 98,800 0 %

0 0 56.25 %

499,470 543,677.65

0 0 0 %

-42-

12,767.97 12,876.66 -11.76 %

9,245.71 10,716.05 23.71 %

0 0 100 %

22,013.68 23,592.71

806,108.15 820,178.83

0 70,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 141,497.5 300,000 300,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,900 56,800 100,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 98.78 20,000 20,000

วัสดุอ่ืน 0 19,200 30,000

รวมค่าวัสดุ 480,199.5 706,800 820,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,700 7,200 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 19,500 100,000 100,000

รวมงบด าเนินงาน 1,135,791.88 1,571,000 1,599,200
งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 4,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,233.31 46,700 51,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 11,981.94 17,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,152.59 9,700 12,000

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 785,000 0 0

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง 280,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน
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0 178,500 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

-43-

0 96,621 0 %
0 0 -100 %

69,000 0 0 %

0 35,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลสูบเดียว 0 60,000 0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมป๊ัมสูบน้ าชนิด
หอยโข่ง

0 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ

0 0 0

โครงการจัดซ้ือโคมไฟสัญญาณไซเรน 35,000 0 0

โครงการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv 0 0 0
โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิด(CCTV) 0 40,000 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศส าหรับเคร่ืองช่วย
หายใจ

245,000 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดสะพายหลัง 480,000 0 0

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ชุมชนเมืองย่อยท่ี 16 
(ตลาดสระแก้ว)

0 499,600 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชน
เทศบาลเมืองสระแก้ว

0 0 500,000

จัดซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสาร 0 172,000 0
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0 150,000 0 %
39,000 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
0 0 -100 % -44-

26,700 32,700 0 %
439,000 0 0 %
573,700 562,821

573,700 562,821

3,620,739.15 3,996,539.83

4,106,836.58 4,642,453.16

620,970.9 620,060 74.51 %

5,419.2 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือพัดลมระบายควันดับเพลิง 0 0 0
โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 44,000 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม 0 0 400,000
โครงการจัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 0 220,000 0

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์หัวฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอย
และควบคุมอัตราการไหลของน้ า

0 80,000 0

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,372,065.55 6,778,300 6,417,100
แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 1,825,000 1,115,600 900,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,791,176.88 5,365,600 5,397,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 1,825,000 1,115,600 900,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 0 67,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,388,680.11 682,140 1,190,400

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
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23,419.2 18,000 711.43 %

108,000 168,000 7.07 %

12,000 12,000 0 %

769,809.3 818,060

769,809.3 818,060

0 0 100 %

0 0 -100 %
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36,000 21,000 300 %

8,700 4,900 21.78 %

44,700 25,900

37,613.56 37,613.56 0 %

0 0 100 %
0 0 -100 %

34,645 16,080 -64.79 %

0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 168,200 437,100 468,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 12,000 12,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินประจ าต าแหน่ง 80,700 10,500 85,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 1,680 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,728,780.11 1,141,740 1,822,800

รวมงบบุคลากร 1,728,780.11 1,141,740 1,822,800

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 37,613.56 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 40,000

รวมค่าตอบแทน 97,850 61,680 124,800
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 89,850 15,000 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,000 45,000 54,800

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,870 71,000 25,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 70,620 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



ปี 2560 ปี 2561
24,450.35 94,721.73 132.92 %
96,708.91 148,415.29

58,973 47,232 7.27 %
4,425 0 0 %

0 23,590.02 -60.47 %
64,940 81,110 -37.3 %

0 0 100 %
16,110 21,144 -7.09 %

0 4,995 0 %
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144,448 178,071.02
285,856.91 352,386.31

0 0 100 %

0 0 100 %
0 56,200 0 %
0 0 -100 %
0 56,200
0 56,200

1,055,666.21 1,226,646.31

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุก่อสร้าง 29,232.4 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 25,300 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 40,396 46,610 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 33,313.08 12,880 30,000
รวมค่าใช้สอย 91,796.64 154,500 96,000

รวมค่าวัสดุ 160,025.01 193,940 155,000
รวมงบด าเนินงาน 349,671.65 410,120 375,800

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,050 32,290 30,000
วัสดุการศึกษา 0 10,000 10,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,346.61 79,740 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 56,200

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 0 0 11,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,078,451.76 1,608,060 2,265,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 56,200 67,200
รวมงบลงทุน 0 56,200 67,200

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 0 56,200 0
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13,746,137.88 13,107,355.78 14.86 %

841,987 641,109.6 0.06 %

1,173,245 1,092,609.6 15.13 %

197,940 209,040 3.6 %

2,216,114 2,251,431 0.01 %

196,399.99 192,806 -4.19 %
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18,371,823.87 17,494,351.98

18,371,823.87 17,494,351.98

3,000 9,000 147.62 %

1,850 1,200 0 %
4,850 10,200

2,610,000 3,327,863 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,148,957 2,505,800 2,506,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 159,000 191,000 183,000

เงินวิทยฐานะ 997,680 1,299,800 1,496,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 186,960 222,000 230,000

เงินเดือนพนักงาน 11,634,600 16,988,000 19,512,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 859,148 991,800 992,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

6,200 21,000 52,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,986,345 22,198,400 24,919,800

รวมงบบุคลากร 15,986,345 22,198,400 24,919,800

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 4,391,800

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,167,316.46 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 4,312,600 0

รวมค่าตอบแทน 6,200 21,000 52,000
ค่าใช้สอย
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8,800 58,907 -24.94 %

128,111.5 0 0 %

0 174,035 100 %

0 0 -100 % -48-

10,151,452 9,470,546 4.8 %

0 0 194.7 %

12,898,363.5 13,031,351

4,950 0 220.51 %

0 0 0 %

5,370,526.98 5,469,288.4 -7.04 %

0 95,612.4 106.66 %

0 3,414,000 -58.28 %

5,375,476.98 8,978,900.8

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

77,930 0 200,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

0 200,000 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,220 34,640 26,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย

0 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,718 3,120 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,540 0 0

รวมค่าใช้สอย 11,799,802.46 14,319,810 14,878,800
ค่าวัสดุ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 9,523,336 9,762,390 10,231,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 10,180 30,000

วัสดุการศึกษา 0 2,395,000 999,300

รวมค่าวัสดุ 5,077,650.99 9,541,670 7,699,300

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,019,488.34 7,100,000 6,600,000

วัสดุก่อสร้าง 13,904.65 43,550 90,000
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572,634.25 635,828.39 -25.93 %

292,499.28 349,244.82 -19.35 %

6,936.06 8,135.07 13.9 %

26,107.3 32,196.3 -3.23 %

898,176.89 1,025,404.58

19,176,867.37 23,045,856.38
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0 451,900 0 %

0 64,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 4,500 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 22,726.8 31,000 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 717,147.55 1,024,780 790,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 215,455.33 310,000 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,860.12 8,780 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 471,105.3 675,000 500,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โครงการขับเคล่ือนโรงเรียน
จัดการเรียนรู้  สะเต็มศึกษา  (STEM  Education)

0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 130,050 204,000 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 17,600,801 24,907,260 23,420,100
งบลงทุน

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 4)

115,950 0 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ (ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 1)

98,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 2)

148,000 0 0
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0 0 0 %

79,500 0 0 %
0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 101.36 %
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0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 -100 %

0 1,465,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์การศึกษา

โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา(STEM Education)

0 226,000 0

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจร 39,000 0 0

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด 0 0 46,800

โครงการจัดซ้ือโต๊ะอาหาร และโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 59,400 0 0

โครงการจัดซ้ือพัดลม 0 0 0

จัดซ้ือกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี
 21

0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซ้ือโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอ้ี 55,000 0 0
โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา 0 1,120,000 0

โครงการจัดซ้ือกระดานอัจฉริยะ 0 882,000 1,776,000

โครงการจัดซ้ือโต๊ะชุด พร้อมเก้าอ้ีส าหรับนักเรียน 44,000 0 0

โครงการจัดซ้ือตู้เย็น 9,400 0 0

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED  TV) 17,000 0 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น DVD/CD/Mp3 1,500 0 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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0 37,100 0 %

0 0 0 %

0 165,000 0 %

0 87,000 0 %
79,500 2,274,500
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน 18,700 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 4 (ตลาด
สระแก้ว)

0 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0
ครุภัณฑ์อ่ืน

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการถมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
สระแก้ว ศูนย์ท่ี 4 ตลาดสระแก้ว

99,000 0 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าถมดิน

จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 736,000 2,432,000 1,822,800

โครงการก่อสร้างร้ัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 4 ตลาดสระแก้ว

621,589 0 0

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

400,000 0 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแก้ว ศูนย์ท่ี 4 ตลาดสระแก้ว

169,500 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง



ปี 2560 ปี 2561

0 400,000 0 %

400,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

391,700 0 0 % -52-

791,700 400,000

871,200 2,674,500

9,632,000 9,912,400 0 %

0 0 1.44 %

0 0 -3.61 %

9,632,000 9,912,400

9,632,000 9,912,400

48,051,891.24 53,127,108.36

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,290,089 300,000 300,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

0 0 300,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

0 300,000 0

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

0 0 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

0 0 0

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 0 832,000 844,000

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 0 9,428,000 9,088,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 9,052,000 0 0

รวมงบลงทุน 2,026,089 2,732,000 2,122,800
งบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 44,665,235 60,097,660 60,394,700

รวมเงินอุดหนุน 9,052,000 10,260,000 9,932,000

รวมงบเงินอุดหนุน 9,052,000 10,260,000 9,932,000
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0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %
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0 0

0 0

0 0

49,107,557.45 54,353,754.67

1,269,180 1,337,040 5.11 %

67,200 67,200 0 %

103,200 103,200 0 %

212,700 223,620 4.91 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 6,000 0 0
งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,000 0 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,000 0 0

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 96,000 0 0

รวมแผนงานการศึกษา 46,839,686.76 61,705,720 62,660,500

รวมค่าใช้สอย 90,000 0 0

รวมงบด าเนินงาน 90,000 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000 0 0

เงินเดือนพนักงาน 1,232,340 1,400,880 1,472,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

เงินประจ าต าแหน่ง 94,200 103,200 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 211,580 231,060 242,400
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0 0 0 %

0 0 0 %

1,652,280 1,731,060

1,652,280 1,731,060

0 0 100 %

0 0 -100 %
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84,000 84,000 23.71 %

41,095 21,600 109 %

125,095 105,600

2,710.91 5,598.91 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

26,190 7,042 113.68 %

0 0 71.1 %

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,000 0 0

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 3,000 0 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,190 1,680 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,635,320 1,802,340 1,885,200

รวมงบบุคลากร 1,635,320 1,802,340 1,885,200

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,260.91 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 347,600 0

รวมค่าตอบแทน 127,735 118,680 171,800
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 84,000 97,000 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 41,545 20,000 41,800

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,610 7,020 15,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 0 52,600 90,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 368,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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0 0 -100 %

0 21,445 92.03 %

0 57,512 0 %

1,000 0 104.08 %

29,900.91 91,597.91

17,615 19,350 -49.43 %
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500 0 100 %

0 52,800 -100 %

0 0 100 %

240 0 100 %

10,000 47,449 -67.99 %

28,355 119,599

0 0 2.95 %

0 0 203.8 %

0 0 378.09 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 19,931.91 474,250 533,000

ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการขยะ
ท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R

0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,061 9,800 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
ขยะท่ีถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R

0 36,400 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 0 20,830 40,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,325.03 0 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 93,720 30,000

วัสดุก่อสร้าง 38,097.35 32,000 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000

วัสดุส านักงาน 27,483 59,320 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450 0 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 2,510 12,000

ค่าไฟฟ้า 0 153,480 158,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 7,900 24,000

รวมค่าวัสดุ 87,355.38 185,040 76,000

ค่าสาธารณูปโภค
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0 0 8.9 %
0 0

183,350.91 316,796.91

0 52,000 0 %

0 101,700 0 % -56-

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 32,700 0 %

5,800 0 0 %

0 87,000 0 %
5,800 273,400
5,800 273,400

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 178,950 210,400
รวมงบด าเนินงาน 235,022.29 956,920 991,200

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 15,060 16,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 58,200 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 80,000 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 0 0 400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 138,200 400,000
รวมงบลงทุน 0 138,200 400,000

ครุภัณฑ์อ่ืน
จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(30หน้า/นาที)

0 0 0
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300,000 300,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

300,000 300,000

-57-

300,000 300,000

2,141,430.91 2,621,256.91

366,060 385,980 5.02 %

12,000 12,000 0 %

42,000 42,000 0 %

0 0 100 %

420,060 439,980

420,060 439,980

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

0 50,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,020,342.29 2,947,460 3,326,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมเงินอุดหนุน 150,000 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 50,000 50,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

0 0 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 150,000 0 0

เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 360,000

เงินเดือนพนักงาน 356,180 399,360 419,400

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 15,500 18,000 18,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 410,180 459,360 839,400

รวมงบบุคลากร 410,180 459,360 839,400
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0 0 100 %

42,000 42,000 21.21 %
42,000 42,000

14,304 66,376 100 %
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0 666,738 -79.6 %

14,304 733,114

4,975 14,996 19.05 %
500 0 0 %

0 0 100 %

2,520 1,540 412.82 %

0 0 0 %

0 8,700 24.22 %
7,995 25,236

64,299 800,350

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 49,500 214,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 154,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 49,500 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 870 0 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 510 4,200 5,000

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว

0 490,280 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 490,280 115,000

รวมงบด าเนินงาน 53,224 552,810 351,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,050 10,000
รวมค่าวัสดุ 11,224 13,030 22,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 780 4,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,844 0 0
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0 32,700 0 %
0 32,700
0 32,700

0 400,000 0 %
0 0 0 %
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0 400,000
0 400,000

484,359 1,673,030

562,380 589,320 4.97 %
18,000 18,000 379.46 %
42,000 42,000 60 %

138,000 108,000 27.2 %
12,000 12,000 185.94 %

772,380 769,320
772,380 769,320

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0
งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 463,404 1,412,170 1,590,400

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 400,000 400,000
รวมเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 231,716.1 301,882 384,000
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 19,200 54,900

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 21,500 17,770 85,200
เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 67,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 544,440 623,340 654,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 848,156.1 1,004,192 1,245,600
รวมงบบุคลากร 848,156.1 1,004,192 1,245,600
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0 0 100 %

0 0 614.29 %

0 0

318,432 419,500 0 %
0 0 -100 %

0 0 100 %
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23,060 24,990 100 %
0 29,400 0 %

178,430.4 198,229.3 0 %
16,310 19,690 316.67 %

536,232.4 691,809.3

4,975 4,745 100 %

500 0 100 %

4,949 5,000 100 %

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 338,548.32 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 147,020 0

รวมค่าตอบแทน 0 420 13,000
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 420 3,000

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,400 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 15,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 50,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,434 0 10,000

วัสดุส านักงาน 0 0 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000

รวมค่าใช้สอย 338,548.32 149,420 75,000
ค่าวัสดุ
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0 0 100 %

0 0 100 %

16,365.1 16,960 350 %

16,800 23,380 100 %

9,330 8,600 -43.82 %

52,919.1 58,685

17,364.55 18,941.97 7.14 %

2,792.7 2,589.4 -26.83 %

1,351.41 1,322.52 60 %
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21,508.66 22,853.89

610,660.16 773,348.19

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 59,000 0 %
0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 20,000 90,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000

ค่าไฟฟ้า 24,509.66 28,000 30,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,252.35 4,100 3,000

รวมค่าวัสดุ 160,719 28,900 158,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 159,285 0 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,900 5,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 527,322.96 212,340 281,400
งบลงทุน

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,293.63 1,500 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,055.64 33,600 35,400

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0 59,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เคร่ืองพ่นหมอก
ควัน)

0 59,000 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 111,800 0
ครุภัณฑ์การเกษตร
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0 0 -100 %
0 12,000 0 %

56,000 0 0 %

0 460,000 0 %

26,700 32,700 0 %
0 0 100 %
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82,700 563,700

0 250,000 0 %

0 250,000
82,700 813,700

1,465,740.16 2,356,368.19
4,091,530.07 6,650,655.1

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือเคร่่ืองอ่านผลการทดสอบจากชุด
ตรวจหาการติดเช้ือไข้เลือดออก

0 0 0

โครงการจัดซ้ือยูนิตท าฟัน 0 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 165,450 0
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองป่ันและผสมสารอุดฟัน 0 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 24,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 336,250 83,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 3,859,225.35 5,912,412 6,527,300
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบลงทุน 0 336,250 83,500

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,375,479.06 1,552,782 1,610,500

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
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782,700 827,220 5.35 %
67,200 67,200 0 %
67,200 67,200 0 %

0 216,000 15.85 %
0 24,000 4.17 %

917,100 1,201,620
917,100 1,201,620
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0 0 100 %

0 0 -100 %

84,000 84,000 6.04 %

0 0 0 %

84,000 84,000

73,371.58 79,710.07 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

0 2,160 100 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินเดือนพนักงาน 939,140 863,160 909,300

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,144,040 1,362,420 1,463,700
รวมงบบุคลากร 1,144,040 1,362,420 1,463,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 51,000 341,820 396,000
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 23,040 24,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200
เงินประจ าต าแหน่ง 86,700 67,200 67,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000 0 0

รวมค่าตอบแทน 85,000 89,790 104,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าเช่าบ้าน 84,000 89,400 94,800

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 52,330 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 400,428.51 0 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 390 0



ปี 2560 ปี 2561
0 0 100 %

0 9,453.4 108.33 %

73,371.58 91,323.47

35,090 40,000 0 %

0 0 0 %

34,000 48,390 0.25 %

69,090 88,390
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0 0 0 %

0 0

226,461.58 263,713.47

0 29,400 0 %
0 40,200 0 %

0 69,600

0 69,600

1,143,561.58 1,534,933.47

รวมค่าใช้สอย 401,428.51 54,730 65,000
ค่าวัสดุ

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว 0 0 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000 2,400 5,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,443.88 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,275 39,900 40,000

รวมค่าวัสดุ 123,153.1 79,900 80,000

วัสดุส านักงาน 33,383 40,000 40,000

วัสดุก่อสร้าง 54,495.1 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานบุนวม 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,443.88 0 0

รวมงบด าเนินงาน 612,025.49 224,420 249,800

รวมงบลงทุน 44,000 0 0

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,800,065.49 1,586,840 1,713,500

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 44,000 0 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,000 0 0
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1,180,800 1,252,091.4 35.2 %

18,000 18,000 100 %

445,860 470,640 -57.85 %

1,423,200 1,497,219 9.13 %

204,000 218,075 10.05 %

3,271,860 3,456,025.4
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3,271,860 3,456,025.4

0 0 100 %

13,200 12,000 -71.91 %

113,800 107,900 20.67 %

22,100 37,500 0 %

149,100 157,400

2,019,714 1,385,200 0 %

0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินประจ าต าแหน่ง 0 18,000 36,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 437,120 496,140 209,100

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,358,219.84 1,314,930 1,777,800

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,515,139.84 4,446,250 4,882,000
รวมงบบุคลากร 3,515,139.84 4,446,250 4,882,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,515,800 2,286,150 2,494,800

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 204,000 331,030 364,300

รวมค่าตอบแทน 141,475 244,110 216,000
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 106,800 125,300 151,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,935 29,800 29,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,740 89,010 25,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,780,300 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 692,000



ปี 2560 ปี 2561
0 0 -100 %

52,900 25,852 -12.01 %

0 0 100 %

20,750 77,000 -41.75 %

2,093,364 1,488,052

0 112,750 0 %
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638,638 818,970 -81.95 %

1,314,114.19 1,758,004.24 -89.73 %

42,000 51,950 70.26 %

230,040.1 272,350 -51.64 %

0 4,950 -90.91 %

2,224,792.29 3,018,974.24

4,467,256.29 4,664,426.24

0 0 -100 %

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 846,390 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 38,500 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 70,071.16 223,160 130,000

รวมค่าใช้สอย 3,874,837.16 1,092,620 843,300

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 24,466 23,070 20,300

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000 55,000 5,000

รวมค่าวัสดุ 3,368,932.64 3,272,074 725,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 161,190 88,100 150,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 224,623.4 516,990 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 989,657 664,820 120,000

วัสดุก่อสร้าง 1,949,962.24 1,947,164 200,000

จัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 0 44,800 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 7,385,244.8 4,608,804 1,784,300
งบลงทุน
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80,000 0 0 %

0 0 100 %

59,500 0 0 %
0 0 -100 %

75,000 0 0 %
0 52,000 0 %
0 0 0 %

-67-

0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 75,000 0 %

0 2,100 0 %
0 0 -100 %

39,000 0 -100 %
0 2,942.5 0 %
0 3,500 0 %
0 2,200 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสพร้อมชุด
ควบคุมอัตโนมัติ

0 0 0

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 0 0 868,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต 0 0 0
โครงการซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 263,900 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 0 20,000 0
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดถนนคอนกรีต 0 0 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจาะถนน 0 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเจียรไฟฟ้า 0 0 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 0 75,000 75,000

จัดซ้ือเคร่ืองขัดผิวคอนกรีต 0 35,000 0
จัดซ้ือรถเข็น (แบบล้อเดียว) 0 5,350 0

โครงการจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 7,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้า 0 0 0
โครงการจัดซ้ือสว่านกระแทก 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็ก 0 3,750 0
โครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 0 22,000 0
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0 0 -100 %

0 29,000 0 %
0 2,500 0 %
0 20,000 0 %

0 81,400 0 %

0 0 100 % -68-

253,500 270,642.5

0 0 100 %

0 348,000 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 0
โครงการจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 0 0 0

ครุภัณฑ์ส ารวจ
โครงการจัดซ้ือกล้องระดับ 0 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม 0 30,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 270,900 235,900 1,393,000
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ ทะเบียน 
80-8808 สระแก้ว

0 0 450,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย
 1 (ซอยส านักงานท่ีดินจังหวัดสระแก้ว)

0 0 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล  31 ซอย 2 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 26 ซอย 9 380,000 0 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านหนองปรือ 0 0 600,000
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0 0 100 %

382,000 0 0 %

287,000 0 0 %

0 0 100 %

805,000 0 0 % -69-

0 0 0 %

334,000 0 0 %

696,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 184,000 0 %

0 0 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย 
2/1 (ต่อจากถนนเดิม)

0 0 350,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านลัดกะสัง ซอย 6 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ

0 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย
สระไชยศรี 3

0 0 490,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 31 ซอย 4 0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอย
ข้าง coffeelove)

0 609,000 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 33 
(หมู่บ้านพรนิมิตร)

0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร 
ระหว่าง ถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7

0 396,000 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเฉลิมพระ
เกียรติ ร. 9 ซอย 3

282,000 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 19 
(ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ)

0 0 0
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0 0 -100 %

0 0 100 %

0 2,530,000 0 %

0 666,000 0 %
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0 0 -100 %

0 723,500 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

โครงการก่อสร้างผิวจราจร  ASPHALT  CONCRETE
 ถนนเทศบาล 17

0 0 0

โครงการก่อสร้างผิวจราจร  ASPHALT  CONCRETE
 ถนนเทศบาล 17 เช่ือมถนนเทศบาล 19

0 0 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนสุวรรณศร(ซอย
แปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว)

0 390,000 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนนเทศบาล 2 
เช่ือมถนนเทศบาล 6

0 0 1,500,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ าสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ

0 456,000 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้าน
ค าเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร

0 0 140,000

โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE 
ถนนเทศบาล 19

0 3,244,840 0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านักงานเทศบาลเมือง
สระแก้ว

0 0 0
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0 0 100 %

0 0 100 %
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0 0 100 %

0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 17 
บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 
1 (แยกซ้าย)

0 0 130,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 2 บ้าน
หนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ต้ังแต่ร้าน
กาแฟคอฟฟ่ีเลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

0 0 250,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 10  
บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5
ต่อจากของเดิมสุดซอย

0 0 150,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 12 
บ้านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิมสุด
ซอย

0 0 150,000
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0 0 100 %

0 0 100 %
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0 0 100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 4 บ้าน
ใหม่คลองปูน บริเวณบ้านใหม่คลองปูน ซอย 3 (แยก
สุดซอย)

0 0 100,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 20  
บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 
ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี)

0 0 100,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองนกเขาฝ่ังซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 ซอย
 3

0 0 260,000



ปี 2560 ปี 2561

0 0 100 %

0 0 100 %

-73-

0 0 100 %

0 0 -100 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 6  บ้าน
ชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 เช่ือมถนน
เทศบาล 18 ซอย 2

0 0 200,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 
17 บ้านคลองนางชิง (ซอยข้างร้านกาแฟ Coffee 
Love) ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว

0 680,000 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 8  บ้าน
รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้วซอย
ข้างอู่ประธานยอง

0 0 100,000

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายใน
เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยท่ี 9  บ้าน
หลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 ซอย
บ้านนายนิพล ติระวัฒน์

0 0 100,000
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0 0 -100 %

0 0 -100 %
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0 0 -100 %

0 0 -100 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 9 บ้าน
หลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลัง
ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้าน ร้อยต ารวจโท
ส ารวย  ขันโท ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว

0 308,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 7บ้าน
ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถนนเทศบาล 35หลัง 
ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง  ต าบลสระแก้วอ าเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 284,000 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 1 บ้านค า
เจริญ ถนนเทศบาล 26 ซอย 6    (บ้านนางประไพ  สุระ
ชัย) ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 50,000 0

โครงการขยายเขตจ าหน่ายระบบน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยท่ี 3 บ้าน
หนองนกเขาฝ่ังซ้าย ถนนเทศบาล 33 ซอย 3 ต่อจาก
ของเดิมบริเวณหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ต าบลท่าเกษม 
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

0 185,000 0
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0 0 -100 %

0 0 100 %

2,504,000 4,451,500

2,757,500 4,722,142.5

10,496,616.29 12,842,594.14
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425,940 445,620 4.47 %

220,800 220,800 0 %

36,000 36,000 0 %

682,740 702,420

682,740 702,420

0 0 100 %

0 0 -54.95 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว
 - สระขวัญ

0 489,000 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

รวมงบลงทุน 932,900 7,327,740 6,713,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 11,833,284.64 16,382,794 13,379,300

โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ

0 0 500,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 662,000 7,091,840 5,320,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 677,640 715,680 736,200

รวมงบบุคลากร 677,640 715,680 736,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 224,600 220,800 220,800

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 417,040 458,880 479,400

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 4,440 2,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน



ปี 2560 ปี 2561
42,000 42,000 12.5 %

42,000 42,000

1,562,827.8 1,659,080.36 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
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47,910 53,080 -17.53 %

1,610,737.8 1,712,160.36

4,230 7,220 -50.05 %

127,950 168,889.72 -48.62 %

1,055 51,380 82.93 %

126,670.1 104,425 -3.1 %

67,530 184,207 -16.58 %

327,435.1 516,121.72

0 0 14.22 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 2,478,170 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 2,966,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,296,000 0 0

ค่าเช่าบ้าน 42,000 48,000 54,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 52,440 66,000

รวมค่าใช้สอย 1,357,330 2,563,050 3,041,000
ค่าวัสดุ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 61,330 84,880 70,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 4,000

วัสดุการเกษตร 76,275 95,900 80,000

รวมค่าวัสดุ 350,312.9 428,250 350,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 63,690 32,800 60,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 168,821.1 123,840 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,170 20,020 10,000

วัสดุก่อสร้าง 32,356.8 155,690 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 24,690 28,200



ปี 2560 ปี 2561
0 0 -0.58 %

0 0

1,980,172.9 2,270,282.08

40,000 0 0 %

0 98,000 0 %

-77-

0 0 -100 %
40,000 98,000

0 0 -100 %

0 77,000 0 %

0 77,000
40,000 175,000

2,702,912.9 3,147,702.08

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 17,100 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 41,790 45,200

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 0 0 0
ครุภัณฑ์อ่ืน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 1,749,642.9 3,085,530 3,502,200

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่
ตะเคียนทอง สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ

0 480,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 98,000 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ า) 0 0 0
จัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ า) 0 98,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 2,427,282.9 4,379,210 4,238,400

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 480,000 0
รวมงบลงทุน 0 578,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะ
สระแก้ว-สระขวัญ

0 0 0
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688,320 724,380 -19.65 %

1,340,400 1,356,219 -13.63 %

169,420 167,355 5.88 %
2,198,140 2,247,954
2,198,140 2,247,954 -78-

0 0 100 %

2,320 15,720 1,884.13 %

14,400 39,900 13.74 %

16,720 55,620

7,611,740 7,857,928 0 %

0 0 100 %
0 0 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 675,380 1,026,670 824,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,471,800 855,840 739,200

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

รวมงบบุคลากร 2,338,600 1,984,510 1,672,100
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 191,420 102,000 108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,338,600 1,984,510 1,672,100

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,137,000 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 10,223,700

รวมค่าตอบแทน 22,480 27,460 64,800
ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,680 1,260 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,800 26,200 29,800

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 9,553,520 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



ปี 2560 ปี 2561
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

250,770.5 355,251.05 25 %

7,862,510.5 8,213,179.05

499,100 500,000 -63.72 %

322,867 320,949.14 249,900 %

-79-

79,300 313,800 203.03 %

1,705,960 1,811,668 -64.86 %

4,500 40,000 0 %

0 0 0 %

2,611,727 2,986,417.14

215,512.68 243,221.01 47.93 %

12,758.32 12,939.29 0 %

0 0 100 %

228,271 256,160.3

10,719,228.5 11,511,376.49

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
ขยะท่ีถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R

0 0 80,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 578,380 551,300 200,000

วัสดุก่อสร้าง 118,372.1 8 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,385,942.95 9,713,520 10,514,700

ค่าวัสดุ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 248,942.95 160,000 200,000

รวมค่าวัสดุ 2,534,219.43 2,620,808 1,124,100

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,550 0 0

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 18,240 0 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 305,120 66,000 200,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,498,557.33 2,003,500 704,100

รวมงบด าเนินงาน 10,133,871.51 12,564,588 12,019,600

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 191,229.13 202,800 316,000

ค่าไฟฟ้า 191,229.13 202,800 300,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 0 0
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0 0 -100 %

57,000 0 0 %
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0 60,000 0 %

0 0 0 %

0 1,774,950 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

57,000 1,834,950

57,000 1,834,950

12,974,368.5 15,594,280.49

27,317,459.27 33,119,510.18

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือติดต้ังบน
รถบรรทุกขยะ

0 69,300 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0

โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8584 
สระแก้ว

0 498,000 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 0 0 0

โครงการจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 7,000 0 0

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 28,540,104.54 37,964,482 33,022,900

รวมงบลงทุน 7,000 1,066,540 0

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 12,479,471.51 15,615,638 13,691,700

ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค
 4476 สระแก้ว

0 499,240 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 1,066,540 0
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919,960 983,731 13.2 %

67,200 67,200 0 %

76,300 85,151 0 %

96,870 180,000 0 %

5,870 0 0 %

-81-

1,166,200 1,316,082

1,166,200 1,316,082

0 0 100 %

0 0 -100 %

69,000 103,599 -12.76 %

11,100 0 0 %

80,100 103,599

288,023.14 277,523.14 0 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 1,422,521.86 1,314,210 1,487,700

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,582,421.86 1,646,610 1,820,100

รวมงบบุคลากร 1,582,421.86 1,646,610 1,820,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,000 180,000 180,000

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200

เงินประจ าต าแหน่ง 80,700 85,200 85,200

ค่าเช่าบ้าน 86,500 134,800 117,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,200 0 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

0 0 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 1,680 0

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 401,418.35 0 0

รวมค่าตอบแทน 112,100 136,480 127,600

ค่าใช้สอย



ปี 2560 ปี 2561
0 0 -100 %
0 0 100 %

0 7,340 7.91 %

0 0 -20.33 %

0 19,800 0 %

0 0 0 % -82-

0 478,054 -47.08 %

50,000 26,891 6.38 %

0 19,551 0 %

0 0 0 %

97,000 97,000 1.01 %

0 50,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 493,510 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี

20,450 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 27,800 30,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 0 502,040 400,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 494,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 89,745 99,000 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 28,280 0 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

0 0 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน
ให้กับประชาชน

49,700 0 0

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 0 1,133,840 600,000

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีชุมชน

0 47,000 50,000

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 20,000 20,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรพอเพียง 0 15,000 15,000



ปี 2560 ปี 2561

0 0 7.35 %

0 0 100 %

0 4,645 264.1 %

435,023.14 980,804.14

39,995 38,167 33.33 %

0 0 100 %

0 1,800 100 %

-83-

0 3,081 17.65 %

1,300 11,120 33.78 %

0 0 100 %

38,120 38,070 -1.98 %

79,415 92,238

594,538.14 1,176,641.14

0 0 100 %
0 53,300 0 %

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

0 18,630 20,000

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,000

วัสดุก่อสร้าง 27,568.55 0 3,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 33,051 30,000 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,731 3,900 14,200

รวมค่าใช้สอย 598,324.35 2,360,720 1,744,200

รวมค่าวัสดุ 144,225.06 117,710 151,000

รวมงบด าเนินงาน 854,649.41 2,614,910 2,022,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,440 40,810 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,400 17,000 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,765.51 29,900 40,000

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 265,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 28,800 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 21,200

โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดซ้ือช้ันโชว์ส าหรับวางผลงาน 0 0 8,400

จัดซ้ือโซฟาชุดรับแขก 0 18,000 0

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 28,800 0

โครงการจัดซ้ือพัดลม 0 0 6,200

จัดซ้ือเก้าอ้ีปฎิบัติงาน 0 8,800 0

โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีบุนวม 0 0 9,500

โครงการจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 20,000

โครงการจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 45,500
จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 62,500 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 70,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ 0 0 100,000

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 0 13,210 0

จัดซ้ือตู้เย็น 0 5,500 0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี (LED TV) 0 10,900 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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44,200 65,400 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
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44,200 147,500

0 0 100 %

0 0

44,200 147,500

1,804,938.14 2,640,223.14

1,804,938.14 2,640,223.14

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (30 หน้า/นาที)

14,600 0 0

โครงการจัดซ้ือโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียน
ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

0 0 350,000

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 24,800

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว 0 0 4,000,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 4,000,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด LED สี

0 17,000 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,600 164,710 921,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,451,671.27 4,426,230 8,764,400

รวมงบลงทุน 14,600 164,710 4,921,500

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,451,671.27 4,426,230 8,764,400
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0 3,600 0 %

0 0 100 %

53,585 157,800 -24.53 %

0 0 -100 %
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0 133,390 100 %

0 0 100 %

53,585 294,790

0 0 100 %

0 71,857.99 100 %

0 71,857.99

0 1,131.55 255.87 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลเมือง
สระแก้วคัพ" ประจ าปี 2563

0 0 100,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

รวมค่าใช้สอย 29,350 279,500 370,000
ค่าวัสดุ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา

0 0 200,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว 29,350 79,500 60,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

0 200,000 0

ค่าไฟฟ้า 0 5,620 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000



ปี 2560 ปี 2561
0 0 -2.72 %

0 1,131.55
53,585 367,779.54

0 0 -100 %

0 220,000 0 %
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0 0 -100 %

0 200,000 0 %

0 400,000 0 %
0 820,000

0 0 100 %

0 0
0 820,000

53,585 1,187,779.54

รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 15,900 30,000
รวมงบด าเนินงาน 29,350 295,400 415,000

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0 10,280 10,000

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 0 239,350 0
ครุภัณฑ์อ่ืน

ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 0 0 0

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โครงการจัดซ้ือโต๊ะไม้ โต๊ะพับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

0 4,000 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลเมืองสระแก้ว

0 0 1,980,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 243,350 0
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ
 สระแก้ว-สระขวัญ

0 0 0

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นเทศบาลเมืองสระแก้ว 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 29,350 538,750 2,395,000

รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 1,980,000
รวมงบลงทุน 0 243,350 1,980,000
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0 0 100 %
36,050 47,950 0 %

0 0 0 %
0 17,700 -100 %

54,700 115,300 0.05 %
0 50,000 0 %
0 0 0 %
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0 0 0 %
39,050 0 0 %

0 60,000 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %

80,000 111,950 25.63 %
0 114,380 107.47 %

26,850 26,050 100 %
48,300 0 0 %

284,950 543,330
284,950 543,330

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 29,790 50,000 50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 61,200 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 81,100 0 200,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือท่ีปางสีดา ประจ าปี 2559 40,000 0 0
โครงการเทศกาลดูผีเส้ือท่ีปางสีดา ประจ าปี 2560 0 0 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 50,000 50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 50,000 0 0

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 29,800 0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 349,820 350,000

โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 83,150 72,300 150,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 18,650 0 30,000

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2563 0 0 60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 238,800 300,000

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2561 0 0 0
โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจ าปี 2562 0 60,000 0

รวมงบด าเนินงาน 443,890 850,720 1,190,000

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 0 0
รวมค่าใช้สอย 443,890 850,720 1,190,000
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0 0 -100 %

0 0
0 0

284,950 543,330

338,535 1,731,109.54
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0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

29,879 93,758 0 %

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 443,890 855,720 1,190,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพ่ือจัดสร้างอุทธยานพุทธมณฑลสระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0 5,000 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 69,000 0 0

งานโรงฆ่าสัตว์
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 473,240 1,394,470 3,585,000

แผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 94,950 0 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 11,300 0

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 23,000
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0 0 -100 %

0 0 100 %
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0 0 100 %

5,070 0 -47.37 %

34,949 93,758

14,000 3,400 131.75 %

41,230 45,992 -69.14 %

55,230 49,392

90,179 143,150

90,179 143,150

90,179 143,150

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมค่าใช้สอย 172,010 118,830 124,000
ค่าวัสดุ

รายการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,060 19,000 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

0 88,530 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 90,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 233,490.66 192,260 164,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 233,490.66 192,260 164,000

รวมค่าวัสดุ 61,480.66 73,430 40,000

รวมงบด าเนินงาน 233,490.66 192,260 164,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,500 8,630 20,000

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 58,980.66 64,800 20,000



ปี 2560 ปี 2561

4,812,559.13 4,860,935.9 0 %

1,187,324.36 940,642.67 0 %

539,213 561,052 0 %

13,507,000 14,345,300 13.58 %

2,746,400 3,128,800 10.7 %

96,000 112,000 0 %
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32,990.5 14,850 136.57 %

884,529.97 811,451.37 0 %

0 0 -39.39 %

0 0 1.04 %

0 0 0 %

0 0 8.76 %

0 0 748.26 %

0 0 4.88 %

0 0 10.27 %

งบกลาง
งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เบ้ียยังชีพคนพิการ 0 3,255,000 3,603,200

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 86,000 150,000 150,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 527,997 0 0

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 0 15,615,000 17,734,800

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 4,765,591.39 0 0

ค่าช าระดอกเบ้ีย 1,476,329.87 0 0

ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร 0 100,000 100,000

เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 0 146,200 159,000

ค่าช าระดอกเบ้ีย 0 792,000 480,000

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 0 4,911,000 4,962,100

ส ารองจ่าย 0 84,540 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 669,791.26 0 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 644,800 711,000

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 132,000 1,119,700

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน(กบท.)

0 1,777,026 1,863,700



ปี 2560 ปี 2561
0 0 -25.28 %

0 0 2.56 %

0 0 0 %

0 0 216.46 %

1,626,800 1,729,590.4 0 %

38,580 38,580 0 %
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478,194 131,928 0 %

191,553 84,381.2 -29.32 %

5,938.2 6,271.2 2.99 %

26,147,082.16 26,765,782.74

26,147,082.16 26,765,782.74

26,147,082.16 26,765,782.74

26,147,082.16 26,765,782.74

135,678,039.46 152,399,071.44

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 200,750 150,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 38,580 38,600 38,600

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 521,398 0 0

เงินช่วยพิเศษ 0 15,800 50,000

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

1,581,804 0 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 0 487,500 500,000

สมทบกองทุนเงินทดแทน 0 30,000 30,000

รวมทุกแผนงาน 121,919,691.18 170,636,700 179,801,500

รวมงบกลาง 9,854,318.32 28,519,916 31,953,000

รวมแผนงานงบกลาง 9,854,318.32 28,519,916 31,953,000

รวมงบกลาง 9,854,318.32 28,519,916 31,953,000

รวมงบกลาง 9,854,318.32 28,519,916 31,953,000

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 181,218 133,000 94,000

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

5,608.8 6,700 6,900



ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  14,552,100  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป)น 

งานบริหารท่ัวไป รวม 14,552,100 บาท
งบบุคลากร รวม 9,305,900 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายการเมือง) รวม 4,260,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 954,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค�าตอบแทน ท!ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค
าตอบแทนประจําตําแหน
งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค�าตอบแทน ท!ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค
าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค�าตอบแทน ท!ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินค
าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค:การบริหารจํานวน 306,000 บาท
ส
วนตําบล

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค�าตอบแทน ท!ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
เงินค
าตอบแทนสมาชิกสภาองค:กรปกครองส
วนท�องถ่ิน จํานวน 2,376,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค�าตอบแทน ท!ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�าง
อื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 5,045,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,360,500 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนให!แก�พนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 223,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท!องถิ่นระดับกลาง
(หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง) และเงินเพ่ิมค�า
ครองชีพช่ัวคราว สําหรับพนักงาน   

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 254,400 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น 

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 250,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!างประจํา

เงินเพ่ิมต
างๆ ของลูกจ�างประจํา จํานวน 5,100 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินตอบแทนพิเศษ ให!แก� ลูกจ!างประจํา ผู!มีสิทธิเบิกได!
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด!วยการเบิกจ�ายจ�ายเงินตอบแทน
พิเศษของข!าราชการและลูกจ!างประจํา ผู!ได!รับเงินเดือนหรือค�าจ!าง
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน�ง

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 861,600 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 90,900 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 5,010,800 บาท
ค
าตอบแทน รวม 497,800 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000       บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
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พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าเบ้ียประชุม จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเบ้ียประชุมให!กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต�งต้ังขึ้น โดยได!รับ
เงินค�าเบ้ียประชุมรายหน่ึง เฉพาะครั้งท่ีมาประชุม ครั้งละ 250 บาท 
สําหรับประธานกรรมการของแต�ละคณะให!ได!รับเบ้ียประชุมเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง
ในส่ีของอัตราเบ้ียประชุมดังกล�าว การประชุมของแต�ละคณะกรรมการใน
วันเดียวกันมากกว�าหน่ึงครั้ง ให!ประธานกรรมการ และกรรมการได!รับ
เบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยเงินเดือน 
เงินค�าตอบแทน และประโยชน(ตอบแทนอย�างอื่นของ นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 288,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 154,800      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 2,903,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 982,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�ารับรองในการต!อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเป>นค�าเล้ียงรับรองในการประชุม
สภาท!องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีได!รับการแต�งต้ัง
ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว�างองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่นกับองค(กรปกครองส�วน
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ท!องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�า
รับรองหรือค�าเล้ียงรับรองขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!างของเทศบาล  เช�น ค�าลงทะเบียน 
ค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� ค�าใช!จ�ายทางพิธี
ศาสนา ค�าอาหาร อาหารว�างและเครื่องด่ืม ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการเบิกจ�ายค�าใช!จ�าย
  ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมการแข�ง
  ขันกีฬาขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 76 ลําดับท่ี 5

โครงการฝIกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต
างจํานวน 450,000      บาท
ประเทศ

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการฝQกอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือต�างประเทศ เช�น ค�าวัสดุต�างๆ
ค�าอาหาร ค�าของสมนาคุณ ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นใน
การดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQกอบรม
  ของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 72 ลําดับท่ี 1

โครงการออกหน
วยบริการประชาชนเคล่ือนท่ี จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวข!องในการออกหน�วยบริการประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก!ว ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นใน
การดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 74 ลําดับท่ี 3

โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข จํานวน 300,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการ โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข เช�น
ค�าวัสดุต�างๆ ค�าเช�าท่ีพัก ค�าอาหาร ค�าวิทยากร ฯลฯ
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- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQกอบรม
  ของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 75 ลําดับท่ี 4

รายการค
าใช�จ
ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการเลือกต้ังผู!บริหารท!องถิ่นและสมาชิก
สภาเทศบาล กรณีครบวาระดํารงตําแหน�งหรือเลือกต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�าง
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท!องถิ่นหรือผู!บริหาร
  ท!องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี
  6 กรกฎาคม 2561
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 77 ลําดับท่ี 6

รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช
อดอกไม� กระเช�าดอกไม�และพวงมาลา จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือพวงมาลัย ช�อดอกไม! กระเช!าดอกไม! พานพุ�มเงิน
พุ�มทอง พานพุ�มดอกไม�สด และพวงมาลาท่ีใช�ในกิจกรรม หรือวันสําคัญ

ของเทศบาล และงานรัฐพิธีต�างๆ

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 150,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 20,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 50,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 50,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 150,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 200,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 1,040,000  บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 800,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระแสไฟฟTาท่ีใช!ในอาคารสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ 
ท่ีอยู�ในความควบคุมดูแล

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 50,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปาท่ีใช!ในอาคารสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ 
ท่ีอยู�ในความควบคุมดูแล

ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐาน  รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!บริการ และ
ค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง ค�าเช�าหมายเลข
โทรศัพท( ค�าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค
าบริการไปรษณีย: จํานวน 160,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าไปรษณีย( ค�าธนาณัติ ค�าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 210,400 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 210,400 บาท
ครุภัณฑ:สํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 169,000 บาท

เพ่ือจัดซ้ือพร!อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ดังน้ี
1. ขนาดไม�ตํ่ากว�า 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
2. ขนาดไม�ตํ่ากว�า 48,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 255 ลําดับท่ี 1

ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 41,400       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 *  
   (จอขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
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- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 256 ลําดับท่ี 2
2. เครื่องพิมพ:เลเซอร: หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1
   (28 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 256 ลําดับท่ี 2
3. เครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 256 ลําดับท่ี 2

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส
วนราชการ
โครงการศูนย:ปฏิบัติการร
วมในการช
วยเหลือประชาชนขององค:กรปกครองจํานวน 25,000 บาท
ส
วนท�องถ่ินระดับอําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนให!แก�หน�วยงานของรัฐท่ีดําเนินโครงการศูนย(
ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น 
ระดับอําเภอ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791
  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 78 ลําดับท่ี 7
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  5,648,900  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป)น 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,648,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,868,800 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 3,868,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,429,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอํานวยการท!องถิ่น 
ระดับกลาง (หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)
และเพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 103,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 252,900 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!างลูกจ!าง
ประจํา

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 970,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 45,500 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 1,348,600 บาท
ค
าตอบแทน รวม 215,600 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000     บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



ค
าเช
าบ�าน จํานวน 199,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับ
ตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,400       บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 873,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 362,000    บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง
ราชการ เช�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการประชุมประชาคมท�องถ่ิน เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จํานวน 50,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
ปากกา ดินสอ ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ อาหารว�าง นํ้าด่ืม ฯลฯ 
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381
  ลงวันท่ี  28 กรกฎาคม 2548
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 79 ลําดับท่ี 8

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจการจัดทํา จํานวน 400,000    บาท
แผนชุมชน สู
แผนพัฒนาท�องถ่ินอย
างยั่งยืน

  พ.ศ. 2557

- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ

  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น 
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- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 80 ลําดับท่ี 9

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหม
ทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 20,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 25,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
 จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระดาษเขียนโปสเตอร( รูปสีหรือขาวดําท่ีได!จาก
การล!าง อัด ขยาย ขาต้ังกล!อง ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี   

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 80,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายเกี่ยวกับการใช!บริการในระบบอินเตอร(เน็ต  
ของเทศบาลเมืองสระแก!ว รวมถึงค�าใช!จ�ายท่ีเกี่ยวข!องในการติด
ต้ังดําเนินการเพ่ิมเติมอื่นๆ ของระบบ
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งบลงทุน รวม 401,500 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 401,500 บาท
ครุภัณฑ:ไฟฟKาและวิทยุ

โครงการจัดซื้อพร�อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร�สาย จํานวน 300,000    บาท
พร�อมอุปกรณ:ประกอบ
เพ่ือจัดซ้ือพร!อมติดต้ังชุดกระจายเสียงแบบไร!สาย พร!อมอุปกรณ(ประกอบ
จํานวน 1 ชุด ดังน้ี
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร!สาย ระบบ UHF-FM
จํานวน 4 ชุด ประกอบด!วย
     1.1 เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดแบ�งกลุ�ม จํานวน 1 เครื่อง
     1.2 เสาอากาศ พร!อมสายนําสัญญาณ  จํานวน 1 เสา
     1.3 ลําโพงฮอร(น ขนาด 21 น้ิว จํานวน 2 ตัว/ชุด
     1.4 กล�องสําหรับใส�อุปกรณ( จํานวน 1 กล�อง
2. เครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร!สาย ระบบ UHF-FM
จํานวน 1 ชุด ประกอบด!วย
     2.1 เครื่องส�งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร!สาย จํานวน 1 เครื่อง
     2.2 อุปกรณ(จ�ายไฟ จํานวน 1 ตัว
     2.3 เครื่องควบคุมการออกอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
     2.4 เครื่องผสมสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง
     2.5 เครื่องรับวิทยุระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องเล�น DVD จํานวน 1 เครื่อง
4. ไมโครโฟน แบบต้ังโต̂ะ จํานวน 1 ตัว
5. สายไฟ และอุปกรณ(ต�างๆ ท่ีเกี่ยวข!องในการติดต้ัง
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 284 ลําดับท่ี 39

ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล�องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ:เสริมจํานวน 40,000     บาท
เพ่ือจัดซ้ือกล!องบันทึกภาพน่ิงระบบดิจิตอลและอุปกรณ(เสริม
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1. ขนาดภาพมีความละเอียดสูงสุดไม�น!อยกว�า 6000x4000 พิกเซล
2. มีจํานวนพิกเซลใช!งานจริงไม�น!อยกว�า 24 ล!านพิกเซล
3. มีขนาดหน!าจอแสดงผล ไม�น!อยกว�า 3 น้ิว
4. มีเลนต(ติดกล!อง ขนาดไม�น!อยกว�า 18-140 mm.
5. มีช�องต�อสาย USB
6. มีช�องต�อสัญญาณออก HDMI
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7. มีสัญญาณเสียงเข!า สัญญาณเสียงออก
8. มีส่ือบันทึกข!อมูลแบบ SD CARD
9. พร!อมอุปกรณ(เสริมท่ีเกี่ยวข!อง
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 285 ลําดับท่ี 41

ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 61,500     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *
   (จอขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 287 ลําดับท่ี 44
2. เครื่องพิมพ:เลเซอร: หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 2
   (38 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 287 ลําดับท่ี 44
3. เครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 287 ลําดับท่ี 44
4. เครื่องคอมพิวเตอร:โน�ตบุ]ก สําหรับงานประมวลผล *
   จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 288 ลําดับท่ี 46
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งบรายจ
ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ
ายอื่น รวม 30,000 บาท
ค
าจ�างท่ีปรึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต�างๆ ซ่ึงมิใช�เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ(ท่ีดิน
และ/หรือ ส่ิงก�อสร!าง ดังน้ี 
- จ�ายเป>นเงินค�าจ!างสถาบันการศึกษาในการประเมินผลการปฏิบัติ
  งานของเทศบาลและค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!าลักษณะรายจ�ายประเภทน้ี
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  6,506,300  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานบริหารงานคลัง รวม 6,506,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,734,600 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 4,734,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,740,100 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 137,300 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท!องถิ่นระดับกลาง
(หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/อํานวยการกอง) และเงินเพ่ิมค�า
ครองชีพช่ัวคราว สําหรับพนักงานและเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู!รบ (พ.ส.ร.)

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 121,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 260,300 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!างลูกจ!าง
ประจํา

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 1,396,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 

เงินเพ่ิมต
าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 78,900 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 1,520,200 บาท
ค
าตอบแทน รวม 589,400 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 300,000     บาท
1. เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. ค
าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ�าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 290,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได!รับการแต�งต้ัง
ให!มีหน!าท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ!างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ!างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว�าด!วยการจัดซ้ือ
จัดจ!างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 59,400      บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 743,800 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง
ราชการ เช�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 12,800      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ 
เพ่ือให!สามารถใช!งานได!ตามปกติ  
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ค
าวัสดุ รวม 187,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ  และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 2,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 15,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 40,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 50,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร(  เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 251,500 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 251,500 บาท
ครุภัณฑ:สํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:สํานักงาน จํานวน 217,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(สํานักงาน ดังน้ี
1. เครื่องพิมพ:เช็ค จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ(เช็ค จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังน้ี
- ระบบการพิมพ( impact dot matrix 
- จํานวนเข็มพิมพ( 24 pins
- ความเร็วในการพิมพ( High Speed Draft 480 cps
- ขนาดตัวอักษรต�อน้ิว 10.12 cpi
- ทางเข!ากระดาษสามารถวางสมุดท่ีช�องปTอนกระดาษตรงตําแหน�ง
   (Auto Aliqnment)
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 281 ลําดับท่ี 33
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2. เก�าอี้สํานักงาน จํานวน 65,000 บาท
เพ่ือจัดซ้ือเก!าอี้สํานักงาน จํานวน 25 ตัว มีคุณลักษณะดังน้ี
- เป>นเก!าอี้บุนวม มีท่ีวางแขน
- ขาเหล็ก มีล!อเล่ือน
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 281 ลําดับท่ี 34
3. ตู�เหล็ก จํานวน 16,000 บาท
เพ่ือจัดซ้ือตู!เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู!
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 282 ลําดับท่ี 35
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส
วน จํานวน 94,000 บาท
เพ่ือจัดซ้ือพร!อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม�ตํ่ากว�า 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 282 ลําดับท่ี 36

ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 34,500      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1
   (จอแสดงภาพขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 280 ลําดับท่ี 32
2. เครื่องพิมพ:เลเซอร: หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 
   (18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
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- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 280 ลําดับท่ี 32
3. เครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 280 ลําดับท่ี 32
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  1,020,100  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานเทศกิจ รวม 1,020,100 บาท
งบบุคลากร รวม 753,600 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 753,600 บาท
ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 657,600 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 96,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!างท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีมีสิทธิได!รับตามระเบียบฯและหลักเกณฑ(ท่ีกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 266,500 บาท
ค
าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000     บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าใช�สอย รวม 41,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 30,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 5,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 50,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ตะปู โถส!วม ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 15,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 40,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 15,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 10,500 บาท
ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 1,500       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐาน  รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!บริการ และ
ค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง ค�าเช�าหมายเลข
โทรศัพท( ค�าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 9,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายเกี่ยวกับการใช!ระบบอินเทอร(เน็ต รวมถึงอินเทอร(เน็ต
การ(ดและค�าส่ือสารอื่นๆ รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!บริการและค�าใช!จ�าย
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการ
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  5,397,000  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน    
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานปKองกันภัยฝ0ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,397,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,897,800 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 2,897,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 911,400 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 11,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอํานวยการท!องถิ่น 
ระดับกลาง (หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)
และเพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 18,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 587,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!างลูกจ!าง
ประจํา

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 1,202,400 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
ให!แก�พนักงานจ!าง

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 168,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง ท่ีมีสิทธิได!รับ
ตามระเบียบฯและหลักเกณฑ(ท่ีกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 1,599,200 บาท
ค
าตอบแทน รวม 167,200 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 60,000     บาท
1. เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. ค
าตอบแทนอาสาสมัครปKองกันภัยฝ0ายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนอาสาสมัครปTองกันภัยฝxายพลเรือน (อปพร.) ท่ีปฏิบัติ
งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการเบิกค�าใช!จ�ายให!แก�อาสาสมัคร
ปTองกันภัยฝxายพลเรือนชององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2560

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 48,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ
ตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,200     บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 561,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง
ราชการ เช�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการฝIกอบรมอาสาสมัครปKองกันภัยฝ0ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 300,000    บาท
เทศบาลเมืองสระแก�ว ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� ค�ากระดาษ ดินสอ
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ อาหารว�าง เครื่องด่ืม ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการเบิกจ�ายค�าใช!จ�าย
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  ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมการแข�ง
  ขันกีฬาขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 233 ลําดับท่ี 1

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 200,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 820,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 5,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือแปรง  ไม!กวาด  ถ!วยชาม  ช!อนส!อม  สบู� 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 100,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ตะปู โถส!วม ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 150,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ  และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 300,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุเครื่องแต
งกาย จํานวน 100,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุเครื่องแต�งกายท่ีใช!ในการปฏิบัติงานของเจ!าหน!าท่ี
ปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช�น เส้ือ กางเกง  ถุงมือ ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ  และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000    บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช�น เครื่องดับเพลิง รวมท้ังเคมีโฟม  
และนํ้ายาท่ีใช!ในการดับเพลิงชนิดต�างๆ ฯลฯ  และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุอื่น จํานวน 30,000     บาท
เพ่ือจ�ายป>นค�าจัดซ้ือโซ� สําหรับเล่ือยโซ�ยนต(ข!อต�อโซ�เล่ือยยนต( เชือก
มะนิลา ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 51,000     บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 20,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระแสไฟฟTาท่ีใช!ในงานปTองกันฯ/ในท่ีสาธารณะ 
ท่ีอยู�ในความควบคุมดูแล

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 15,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปา  ท่ีใช!ในอาคารสํานักงาน

ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 12,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐาน สําหรับการติดต�อราชการต�าง ๆ
รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!บริการดังกล�าว และค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช!บริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง ค�าเช�าหมายเลขโทรศัพท( ค�าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ

ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 4,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าระบบ GPS รถบรรทุกนํ้า หมายเลขทะเบียน 80-9284

งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 900,000 บาท
ครุภัณฑ:ไฟฟKาและวิทยุ
โครงการติดตั้งกล�องวงจรป_ด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 500,000    บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือกล!องวงจรปVด CCTV พร!อมอุปกรณ(และติดต้ัง 
จํานวน 1 ชุด (กล!อง 24 ตัว) สําหรับชุมชนย�อยท่ี 10 (หลังวัดสระแก!ว)
และชุมชนย�อยท่ี 8 (บ!านเนินกลอย) ประกอบด!วย
1. อุปกรณ(บันทึกภาพผ�านเครือข�าย (Network Video Recorder)
 แบบ 32 ช�อง จํานวน 1 เครื่อง
2. กล!องวงจรปVดชนิดเครือข�าย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สําหรับใช!ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 24 ตัว
3. อุปกรณ(กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช�อง
จํานวน 3 เครื่อง
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
5. ตู!สําหรับจัดเก็บอุปกรณ( ขนาด 19 น้ิว 15 U แบบต้ังพ้ืน มีถาดรับอุปกรณ(
มีพัดลมระบายความร!อน จํานวน 1 ตู!
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6. โทรทัศน( แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาดไม�น!อยกว�า 40 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core 
(ความยาวตามแผนผังท่ีกําหนดจุดติดต้ังกล!อง)
8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตามแผนผังท่ีกําหนดจุดติดต้ัง
กล!อง)
- รายการท่ี 1-3 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล!องวงจรปVด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
  เศรษฐกิจและสังคม
- รายการท่ี 4 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- รายการท่ี 5 เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
   ครุภัณฑ( จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- รายการท่ี 6 มีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด
   ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
   ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 342-343 ลําดับท่ี 154

ครุภัณฑ:เครื่องดับเพลิง
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 400,000    บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
   - มีกําลังเครื่องยนต( ไม�น!อยกว�า 70 แรงม!า
   - เป>นเครื่องยนต(เบนซิน 2 จังหวะ
   - ระบายความร!อนด!วยนํ้า พร!อมอุปกรณ(และสายสูบนํ้า
   - เป>นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล!ว
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด
  ท่ี มท 0808.2/ว 1248  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 264 ลําดับท่ี 14
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  2,265,800  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,265,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,800 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,822,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,190,400 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอํานวยการท!องถิ่น 
ระดับกลาง (หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)
และเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน   

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 85,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 468,000 บาท
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง
ให!แก� พนักงานจ!างท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก!ว และพนักงานจ!างศูนย(พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสระแก!ว
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนครูผู!สอนเด็กด!อยโอกาส
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กร
ปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก�เด็กด!อยโอกาส
จํานวน 180,000 บาท

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 12,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง พนักงานจ!าง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว และพนักงานจ!างศูนย(พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก!ว

งบดําเนินงาน รวม 375,800 บาท
ค
าตอบแทน รวม 124,800 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000       บาท

แผนงานการศึกษา
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เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับ
ตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 96,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือหรือเข!าปก
หนังสือ ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา บริการต�างๆ ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทางราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการพัฒนาเจ!าหน!าท่ีขององค(กรปกครอง
ส�วนท!องถิ่น ตามโครงการรณรงค(เพ่ือปTองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กร
ปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 3,000 บาท
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าพัฒนาครูสอนเด็กด!อยโอกาส
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กร
ปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก�เด็กด!อยโอกาส
จํานวน 6,000 บาท

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�าใช!จ�าย
ต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 50,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
 จํานวน 5,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระดาษเขียนโปสเตอร( รูปสีหรือขาวดําท่ีได!จาก
การล!าง อัด ขยาย ขาต้ังกล!อง ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�าย
ประเภทน้ี    

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร(  เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุการศึกษาต�างๆ สําหรับประกอบการเรียนการสอน
ของเด็กด!อยโอกาส และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
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ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กร
ปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สนับสนุนการจัดการศึกษาแก�เด็กด!อยโอกาส

งบลงทุน รวม 67,200 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 67,200 บาท
ครุภัณฑ:สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน จํานวน 11,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือเก!าอี้สํานักงานสําหรับใช!ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
จํานวน 5 ตัว
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 333 ลําดับท่ี 125

ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 56,200       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
    (จอขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 318 ลําดับท่ี 99
2. เครื่องพิมพ:เลเซอร: หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที)
    จํานวน 2 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 318 ลําดับท่ี 99
3. เครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 318 ลําดับท่ี 99
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  60,394,700  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานระดับก
อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 60,394,700 บาท
งบบุคลากร รวม 24,919,800 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 24,919,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 19,512,000 บาท

- เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนแก�ผู!บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล 
พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 18,022,000  บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562
- เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนแก�พนักงานครูผู!ดูแลเด็ก พร!อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน  
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1,490,000  บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 992,400 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนรายเดือนของผู!บริหารสถานศึกษา และพนักงาน
ครูเทศบาล ท่ีได!รับในอัตราเท�ากับเงินวิทยฐานะ
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี
   มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,496,400 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินวิทยฐานะของผู!บริหารสถานศึกษา และพนักงาน
ครูเทศบาล  
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!าง
ลูกจ!างประจํา

แผนงานการศึกษา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 2,506,000 บาท
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
ท่ีปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก  
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนพนักงานจ!างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) ในสถานศึกษา
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 512,000  บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562
- เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงาน
จ!าง (ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็กและผู!ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงานในศูนย(พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว
ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/
ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย(พัฒนาเด็กเล็กกําหนดว�า ค�าตอบแทนพนักงานจ!างตามภารกิจ
ตําแหน�งผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็ก กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น จัดสรรให!ใน
อัตรา 9,400 บาท/เดือน พนักงานจ!างตามภารกิจ รายใดได!รับการเล่ือน
ค�าตอบแทนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ!างของ อปท.แล!ว ได!รับ
ค�าตอบแทนสูงกว�างบประมาณท่ีได!รับจัดสรรให!องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
ต!นสังกัด ต้ังงบประมาณจากเงินรายได! สมทบเพ่ิม
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 437,000  บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี
   มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 183,000 บาท
- เพ่ือจ�ายเป>นเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ!าง ท่ีปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษา โรงเรียน และศูนย(พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองสระแก!ว
- เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ!างตามภารกิจ 
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 65,000 บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562
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- เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพของพนักงานจ!าง (ผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็ก
และผู!ดูแลเด็ก) ท่ีปฏิบัติงานในศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
เมืองสระแก!ว
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับสนับสนุนศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 60,000 บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 23,420,100 บาท
ค
าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 52,000       บาท
1. เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

2. เงินค
าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ จํานวน 42,000 บาท
ประเมินผล
เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหน!าท่ี ให!ได!รับค�าตอบแทนของผู!รับการประเมิน  
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

ค
าใช�สอย รวม 14,878,800 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 4,391,800 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการดําเนินการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 26,000 บาท

- เพ่ือเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของผู!บริหารสถานศึกษา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง 
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ตามคําส่ังของทางราชการ เช�น ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
- เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการพัฒนา ครูแกนนํา ตามโครงการรณรงค(
ปTองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
จํานวน 6,000 บาท
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562

โครงการส
งนักกีฬาเข�าแข
งขันกีฬานักเรียนองค:กรปกครองส
วนท�องถ่ิน จํานวน 200,000 บาท
แห
งประเทศไทย

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ ค�าส่ิงของ ค�าจ!าง 
ค�าวัสดุอุปกรณ( ท่ีจําเป>น ค�าส่ิงของต�างๆ ค�าจ!าง เช�น ค�าชุดนักกีฬา
ค�าเวชภัณฑ( ค�าเบ้ียเล้ียง ค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�าย
อื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมการแข�งขันกีฬา
  องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 235 ลําดับท่ี 3

โครงการสนับสนุนค
าใช�จ
ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 10,231,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ ดังน้ี
1. ค�าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
2. ค�าใช!จ�ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
3. ค�าใช!จ�ายอินเตอร(เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL
4. ค�าใช!จ�ายอินเตอร(เน็ตโรงเรียน ระบบ WiFi
5. ค�าใช!จ�ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห!องสมุดโรงเรียน
6. ค�าใช!จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรียนรู!ของโรงเรียน
7. ค�าใช!จ�ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช!โรงเรียนเป>นฐาน
   ในการพัฒนาท!องถิ่น (SBMLD)
8. ค�าใช!จ�ายในการส�งเสริมองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น ท่ีจัดทําแผนการ
   ศึกษาดีเด�น (โรงเรียน/ศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก)
9. ค�าใช!จ�ายในการพัฒนาข!าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค(กร
    ปกครองส�วนท!องถิ่น
10. ค�าใช!จ�ายในการรณรงค(ปTองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
11. ค�าใช!จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านในสถานศึกษาองค(กร
     ปกครองส�วนท!องถิ่น
12. ค�าใช!จ�ายในกิจกรรมศูนย(การเรียนรู!ด!านการท�องเท่ียวในสถานศึกษา
     สังกัดองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น

-125-



13. ค�าใช!จ�ายในการส�งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
     สู�ศูนย(การเรียนรู!ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. ค�าป�จจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
15. ค�าใช!จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช!จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�
     ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
16. ค�าจัดการเรียนการสอนของศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
17. ค�าใช!จ�ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
18. ค�าใช!จ�ายสําหรับพัฒนาผู!ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดสถานศึกษาของ
     องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
19. ค�าใช!จ�ายสําหรับพัฒนาผู!ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก
     ขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
- เป>นไปตามตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทาง
  การจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา 
  ขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562 
20. ค�าใช!จ�ายตามโครงการสืบสานปณิธานพ�อ ก!าวเล็กๆ สู�ความพอเพียง
     สําหรับ
     - โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ!ออนุสรณ()
     - โรงเรียนเทศบาล 2 (บ!านลัดกะสัง)
     (ต้ังจ�ายจากเงินรายได!)
21. ค�าใช!จ�ายตามโครงการเสริมสร!างศักยภาพดนตรีไทย
     - สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ!ออนุสรณ() 
     (ต้ังจ�ายจากเงินรายได!)
22. ค�าใช!จ�ายตามโครงการส�งนักเรียนเข!าร�วมแข�งขันทักษะทางวิชาการ
     - สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ!านลัดกะสัง) 
     (ต้ังจ�ายจากเงินรายได!)
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม
- รายการท่ี 1-19 และรายการท่ี 21-22 เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น
  (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว หน!า 101-104 ลําดับท่ี 18
- รายการท่ี 20 เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
  เทศบาลเมืองสระแก!ว หน!า 92 ลําดับท่ี 4

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 30,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ ของโรงเรียน
และศูนย(พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ
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ค
าวัสดุ รวม 7,699,300 บาท
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 10,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าอาหารเสริม (นม) จํานวน 6,600,000   บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให!กับเด็กนักเรียน ดังน้ี
1. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว
2. ศูนย(พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว
3. โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก!ว
4. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก!ว
5. ศูนย(การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแก!ว
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการ
  จัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษาของ
  องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 90,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุการศึกษา จํานวน 999,300      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุ ส่ิงของ ส่ือการเรียนการสอน ตามโครงการขับเคล่ือน
โรงเรียนจัดการเรียนรู!สะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว

ค
าสาธารณูปโภค รวม 790,000 บาท

ค
าไฟฟKา จํานวน 500,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าไฟฟTา ของโรงเรียน และศูนย(พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสระแก!ว ตลอดจนค�าไฟฟTาในอาคารสํานักงาน/ในท่ี
สาธารณะท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 250,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปา ค�านํ้าบาดาล ของโรงเรียน และศูนย(พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว ตลอดจนค�านํ้าประปา  ค�านํ้า -
บาดาล ในอาคารสํานักงาน ในท่ีสาธารณะ ท่ีอยู�ในความควบคุมดูแล

ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐาน สําหรับติดต�อราชการต�างๆ รวมถึง
ค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!ค�าบริการดังกล�าว และค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช!บริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง ค�าเช�าหมายเลขโทรศัพท( ค�าบํารุงรักษา
สาย ฯลฯ ของโรงเรียน และศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง
สระแก!ว
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ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายเกี่ยวกับการใช!ระบบอินเตอร(เน็ต สําหรับศูนย(
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!
ใช!บริการดังกล�าว และค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการ

งบลงทุน รวม 2,122,800 บาท

ค
าครุภัณฑ: รวม 1,822,800 บาท
ครุภัณฑ:สํานักงาน

โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด จํานวน 46,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือพัดลมโคจร แบบติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 18 น้ิว 
จํานวน 18 ตัว สําหรับติดต้ัง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ!อนุสรณ()
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 330 ลําดับท่ี 118

ครุภัณฑ:การศึกษา
โครงการจัดซ้ือกระดานอัจฉริยะ จํานวน 1,776,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือกระดานอิเล็คทรอนิคส(พร!อมโปรเจคเตอร( 
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องขยายเสียง จํานวน 12 ชุด รายละเอียดดังน้ี
1. กระดานอิเล็คทรอนิคส( พร!อมโปรเจคเตอร( จํานวน 12 ชุด
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 12 ชุด
3. เครื่องขยายเสียง จํานวน 12 ชุด
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก!ว จํานวน 2 แห�ง
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 335 ลําดับท่ี 127

ค
าท่ีดินและส่ิงก
อสร�าง รวม 300,000 บาท
ค
าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก
อสร�าง

โครงการปรับปรุงซ
อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าซ�อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีใช!ในการจัด
การเรียนการสอน สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ!ออนุสรณ()
และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ!านลัดกะสัง)
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
  ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
  งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กรปกครอง
  ส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
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- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 91 ลําดับท่ี 1

งบเงินอุดหนุน รวม 9,932,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,932,000 บาท
เงินอุดหนุนส
วนราชการ
เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 844,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแก!ว 
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค(กร 
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 105 ลําดับท่ี 20

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก�ว จํานวน 9,088,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก!ว 
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค(กร 
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 106 ลําดับท่ี 21
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  3,326,400  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,326,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,885,200 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,885,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,472,400 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือนประเภทอํานวยการท!องถิ่น
ระดับกลาง(หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)  
และเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราว สําหรับพนักงาน   

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 103,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 242,400 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!าง
ลูกจ!างประจํา

งบดําเนินงาน รวม 991,200 บาท
ค
าตอบแทน รวม 171,800 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000         บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิตามระเบียบฯ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

แผนงานสาธารณสุข



เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 533,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 368,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการฝIกอบรมให�ความรู�เก่ียวกับยาเสพติด จํานวน 90,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการฝQกอบรมให!ความรู!เกี่ยว
เกี่ยวกับยาเสพติด เช�น ค�าปTาย ค�าอาหารว�าง ค�าอาหาร ค�าพาหนะ 
ค�าท่ีพัก ค�าสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>น
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQก
  อบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3886 
  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 118 ลําดับท่ี 3

โครงการอบรมให�ความรู�ด�านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 40,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครง เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณ(
ต�างๆ  ค�าปTาย  ค�าอาหารว�าง  ค�าอาหาร  ค�าพาหนะ  ค�าท่ีพัก
ค�าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>น
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQก
  อบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 119 ลําดับท่ี 4
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ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 20,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ
ท่ีอยู�ในความดูแลรับผิดชอบ

ค
าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 10,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 3,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง 
วัสดุอุปกรณ(ต�างๆ ของยานพาหนะท่ีใช!ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก!ว รวมถึงอุปกรณ(ต�างๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!ประกอบหรือ
ควบคู�กับรถยนต( และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 3,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 30,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 210,400 บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 158,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าไฟฟTาท่ีใช!ในอาคารกีฬาและสันทนาการของเทศบาล
เมืองสระแก!ว 

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 24,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปา ท่ีใช!ในอาคารกีฬาและสันทนาการของ
เทศบาลเมืองสระแก!ว 

ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 12,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐานและค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ 
บริการต�างๆ  ในอาคารกีฬาและสันนทนาการของเทศบาลเมือง
สระแก!ว

ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,400         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายเกี่ยวกับการใช!บริการระบบอินเตอร(เน็ต
รวมถึงค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการต�างๆ ท่ีเกี่ยวข!อง
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 400,000 บาท
ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล�องวงจรป_ดและอุปกรณ:พร�อมติดตั้ง จํานวน 400,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือกล!องวงจรปVด (CCTV) พร!อมอุปกรณ(ติดต้ัง 
จํานวน 1 ชุด (กล!อง 16 ตัว) สําหรับทดแทนของเดิมท่ีชํารุด 
(โครงการปTองกันและแก!ไขป�ญหายาเสพติด) ประกอบด!วย
1. อุปกรณ(บันทึกภาพผ�านเครือข�าย (Network Video Recorder)
 แบบ 16 ช�อง จํานวน 1 เครื่อง
2. กล!องวงจรปVดชนิดเครือข�าย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร
สําหรับใช!ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป จํานวน 16 ตัว
3. อุปกรณ(กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช�อง
จํานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
5. ตู!สําหรับจัดเก็บอุปกรณ( ขนาด 19 น้ิว 15 U แบบต้ังพ้ืน มีถาดรับอุปกรณ(
มีพัดลมระบายความร!อน จํานวน 1 ตู!
6. โทรทัศน( แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาดไม�น!อยกว�า 40 น้ิว 
จํานวน 1 เครื่อง
7. สายสัญญาณภาพแบบ Fiber Optic single mode Outdoor 6 Core 
(ความยาวตามแผนผังท่ีกําหนดจุดติดต้ังกล!อง)
8. สาย UTP.CAT.5E.Outdoor (ความยาวตามแผนผังท่ีกําหนดจุดติดต้ัง
กล!อง)
- รายการท่ี 1-3 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล!องวงจรปVด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
  เศรษฐกิจและสังคม
- รายการท่ี 4 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- รายการท่ี 5 เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
  ครุภัณฑ( จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- รายการท่ี 6 มีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 296-297 ลําดับท่ี 67
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส
วนราชการ
โครงการปKองกันและแก�ไขปcญหายาเสพติดประจําป<งบประมาณ จํานวน 50,000         บาท
พ.ศ. 2563

เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนให!แก�จังหวัดสระแก!ว ตามโครงการปTองกันและ
แก!ไขป�ญหายาเสพติด ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยเงินอุดหนุนของ
  องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 120 ลําดับท่ี 6
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  1,590,400  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,590,400 บาท
งบบุคลากร รวม 839,400 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 839,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 419,400 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพ่ิม พ.ต.ส. กลุ�มตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ กลุ�มท่ี 1  ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท ตามคําส่ังเทศบาลเมืองสระแก!ว ท่ี 613/2561
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2561

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 42,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งสําหรับพยาบาลสายงานวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี ให!ได!รับเงินประจําตําแหน�งในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
ตามคําส่ังเทศบาลเมืองสระแก!ว ท่ี 141/2552 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 360,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 

งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท
ค
าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 154,000     บาท
1. เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานสาธารณสุข
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



2. เงินค
าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน จํานวน 144,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท!องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยอาสาสมัครบริบาลท!องถิ่นขององค(กรปกครอง
ส�วนท!องถิ่นและการเบิกค�าใช!จ�าย พ.ศ. 2562 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน)

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ

ค
าใช�สอย รวม 115,000 บาท
รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการฝIกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท�องถ่ินรักษ:โลก (อถล. จํานวน 100,000     บาท
เทศบาลเมืองสระแก�ว

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณ(
ต�างๆ ในการดําเนินงาน ค�าปTาย ค�าอาหารว�าง ค�าอาหาร ค�าพาหนะ 
ค�าท่ีพัก ค�าสัมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นใน
การดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQก
  อบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 90 ลําดับท่ี 1

ค
าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง 
วัสดุอุปกรณ(ต�างๆ ของยานพาหนะท่ีใช!ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก!ว รวมถึงอุปกรณ(ต�างๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!ประกอบหรือ
ควบคู�กับรถยนต( และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 4,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน
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วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด!านสาธารณสุข ให!แก�ชุมชน/หมู�บ!าน แห�งละ 20,000 บาท
ในการขับเคล่ือน โครงการพระราชดําริด!านสาธารณสุข ในกิจกรรมต�างๆ
ให!มีความเหมาะสมกับป�ญหา และบริบทของพ้ืนท่ี
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าเงินอุดหนุนขององค(กรปกครอง
  ส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.5/
  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561

- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886
  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 122 ลําดับท่ี 8
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  1,610,500  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานศูนย:บริการสาธารณสุข รวม 1,610,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,245,600 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,245,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 654,300 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท

- เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล
ประเภทเงินเพ่ิม พ.ต.ส. กลุ�มตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ กลุ�มท่ี 1 ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 
- เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 67,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งชํานาญการพิเศษสําหรับพยาบาลวิชาชีพ
ระดับชํานาญการพิเศษ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง  จํานวน 384,000 บาท
ให!แก�พนักงานจ!าง

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 54,900 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 281,400 บาท
ค
าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000      บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 

แผนงานสาธารณสุข
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าใช�สอย รวม 75,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000      บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 10,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�าง ๆ 
เพ่ือให!สามารถใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 158,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 5,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือแปรง  ไม!กวาด  ถ!วยชาม  ช!อนส!อม  สบู� 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 10,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 3,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 90,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุวิทยาศาสตร:หรือการแพทย: จํานวน 30,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุวิทยาศาสตร(หรือการแพทย( เช�น นํ้ายาต�าง ๆ  
สายยาง ลูกยาง เวชภัณฑ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�าย
ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 5,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 35,400 บาท

ค
าไฟฟKา จํานวน 30,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าไฟฟTา ท่ีใช!ในอาคารศูนย(บริการสาธารณสุข และท่ีอยู�
ในความควบคุมดูแล

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 3,000        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปา ท่ีใช!ในอาคารศูนย(บริการสาธารณสุข และท่ีอยู�
ในความควบคุมดูแล

ค
าบริการโทรศัพท: จํานวน 2,400        บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าโทรศัพท(พ้ืนฐาน รวมถึงค�าใช!จ�ายเพ่ือให!ได!ใช!บริการ และ
ค�าใช!จ�ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช!บริการ เช�น ค�าเช�าเครื่อง ค�าเช�าหมายเลข
โทรศัพท( ค�าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 83,500 บาท

ค
าครุภัณฑ: รวม 83,500 บาท

ครุภัณฑ:การเกษตร
โครงการจัดซื้อเครื่องพ
นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือเครื่องพ�นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
1. ปริมาณการฉีดพ�นนํ้ายาไม�น!อยกว�า 40 ลิตร/ช่ัวโมง
2. ถังบรรจุนํ้ายาไม�น!อยกว�า 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนต(ไม�น!อยกว�า 25 แรงม!า
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 289 ลําดับท่ี 48
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ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 24,500      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล 
   แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 288 ลําดับท่ี 47
2. เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 288 ลําดับท่ี 47
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  1,713,500 บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป    แยกเป)น 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,713,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,463,700 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,463,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 909,300 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือน ประเภทอํานวยการท!องถิ่น 
ระดับกลาง (หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)
และเพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงาน

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 67,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 396,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
ให!แก�พนักงานจ!าง

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 24,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 249,800 บาท
ค
าตอบแทน รวม 104,800 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000     บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

แผนงานเคหะและชุมชน
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ค
าเช
าบ�าน จํานวน 94,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ

ค
าใช�สอย รวม 65,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสระแก�ว จํานวน 5,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการวาง/ปรับปรุง/แก!ไขกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมเมืองสระแก!ว เพ่ือให!มีผลบังคับใช!อย�างต�อเน่ือง ตามหนังสือ
จังหวัดสระแก!ว ท่ี สก 0020/ว 1867 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  
เรื่อง การกําชับองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่นในการดําเนินการจัดทําผังเมือง
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 2

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 5,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุสํานักงาน เช�น เครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ 
ตรายาง สมุด แฟTม นํ้าด่ืมสําหรับประชาชน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 40,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

-143-



ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  13,379,300  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป    แยกเป)น 

งานไฟฟKาถนน รวม 13,379,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,882,000 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 4,882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,777,800 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 36,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  
ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 209,100 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา  พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!างลูกจ!าง
ประจํา

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 2,494,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 

เงินเพ่ิมต
าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 364,300 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 1,784,300 บาท
ค
าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000       บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

แผนงานเคหะและชุมชน
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ค
าเช
าบ�าน จํานวน 151,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตามระเบียบฯ

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 843,300 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 692,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,300 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหม
ทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 130,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 120,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าอุปกรณ(ไฟฟTา เช�น สายไฟฟTา ปล๊ักไฟฟTา ฯลฯ  
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 150,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 250,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุเครื่องแต
งกาย จํานวน 5,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุเครื่องแต�งกายท่ีใช!ในการปฏิบัติงาน เช�น เส้ือ 
กางเกง ถุงมือ รองเท!า เข็มขัด หมวก เครื่องปTองกันฝุxนละออง 
ชุดปฏิบัติงานไฟฟTาถนน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�าย
ประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 6,713,000 บาท
รวม 1,393,000  บาท

ครุภัณฑ:ยานพาหนะและขนส
ง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 868,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 ตัน
ขับเคล่ือน 2 ล!อ ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า  2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต(
สูงสุดไม�ตํ่ากว�า 110 กิโลวัตต(  จํานวน  1  คัน  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
   - เป>นรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ
   - เป>นกระบะสําเร็จรูป
   - ห!องโดยสารเป>นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู 
   - เป>นราคาเครื่องปรับอากาศ
   - ราคารวมภาษีสรรพสามิต
   - เป>นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมแล!ว
   - มีการรับประกันไมน!อยกว�า 1 ปF
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 337 ลําดับท่ี 134

ครุภัณฑ:ไฟฟKาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 75,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร!อมอุปกรณ(
ครบชุด จํานวน 5 ชุด มีคุณลักษณะดังน้ี
- เป>นสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. มีจํานวนหลอด LED 
  ไม�น!อยกว�า 230 ดวง แผงโซล�าเซลล(ผลิตพลังงานได!ไม�น!อยกว�า 10 วัตต(
  พร!อมอุปกรณ(ครบชุด
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี 
  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559

ค
าครุภัณฑ:
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- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 337 ลําดับท่ี 135

ค
าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ:
โครงการปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส: ทะเบียน 80-8808 สระแก�ว จํานวน 450,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส( ทะเบียน 80-8808 สระแก!ว
ให!มีสภาพการใช!งานได!ตามปกติ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 86 ลําดับท่ี 3

ค
าท่ีดินและส่ิงก
อสร�าง รวม 5,320,000  บาท
ค
าก
อสร�างส่ิงสาธารณูปโภค
โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 140,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 1 บ�านคําเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ�านดาบอมร

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 1 บ!านคําเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 
ซอยบ!านดาบอมร
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 250,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 2 บ�านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต
ร�าน
กาแฟคอฟฟ<gเลิฟถึงสะพานคลองนางชิง

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 2 บ!านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร 
ต้ังแต�ร!านกาแฟคอฟฟF�เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 260,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 3 บ�านหนองนกเขาฝcgงซ�าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 
ซอย 3

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 3 บ!านหนองนกเขาฝ��งซ!าย บริเวณถนนเทศบาล
33/4 ซอย 3
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
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- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 100,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 4 บ�านใหม
คลองปูน บริเวณบ�านใหม
คลองปูน ซอย 3 
(แยกสุดซอย)

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 4 บ!านใหม�คลองปูน บริเวณบ!านใหม�คลองปูน 
ซอย 3 (แยกสุดซอย)
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 200,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 6  บ�านชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14
เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 6  บ!านชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 
เช่ือมถนนเทศบาล 18 ซอย 2
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 100,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 8  บ�านรัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก�ว
ซอยข�างอู
ประธานยอง

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 8 บ!านรัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนน
สระแก!ว ซอยข!างอู�ประธานยอง
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1
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โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 100,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 9  บ�านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1
ซอยบ�านนายนิพล ติระวัฒน:

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 9 บ!านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 
ซอย 1 ซอยบ!านนายนิพล ติระวัฒน(
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 150,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 10  บ�านสระแก�ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5
ต
อจากของเดิมสุดซอย

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 10  บ!านสระแก!ว-สระขวัญ 2 บริเวณซอย
สระไชยศรี 5 ต�อจากของเดิมสุดซอย
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 150,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 12 บ�านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต
อจากของเดิม
สุดซอย

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 12  บ!านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต�อจาก
ของเดิมสุดซอย
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 130,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 17 บ�านคลองนางชิง บริเวณถนนบ�านคลองนางชิง ซอย 1
(แยกซ�าย)

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 17 บ!านคลองนางชิง บริเวณถนนบ!านคลอง
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นางชิง ซอย 1 (แยกซ!าย)
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการขยายเขตจําหน
ายระบบน้ําประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 100,000 บาท
ชุมชนเมืองย
อยท่ี 20  บ�านสระแก�ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 
ซอย 10 (ซอยข�างร�านคักอีหลี)

เพ่ือจ�ายเป>นค�าขยายเขตจําหน�ายระบบนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลเมือง
สระแก!ว ชุมชนเมืองย�อยท่ี 20  บ!านสระแก!ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนน
เทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข!างร!านคักอีหลี)
- เป>นไปตามแบบแปลนการประปาส�วนภูมิภาค เขต 1
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 130 ลําดับท่ี 1

โครงการก
อสร�างถนน คสล. ซอย 4 บ�านหนองปรือ จํานวน 600,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างถนน คสล. ซอย 4  บ!านหนองปรือ
โดยดําเนินการก�อสร!างถนน คสล. ขนาดกว!าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม�น!อยกว�า 800.00 ตร.ม.
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 144 ลําดับท่ี 23

โครงการก
อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1 จํานวน 200,000     บาท
(ซอยสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแก�ว)

เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1
(ซอยสํานักงานท่ีดินจังหวัดสระแก!ว) โดยดําเนินการก�อสร!างถนน คสล. 
ขนาดกว!าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล. รวมกันไม�น!อยกว�า 320.00 ตร.ม.
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 168 ลําดับท่ี 45
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โครงการก
อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3 จํานวน 490,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างถนน คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 3
โดยดําเนินการก�อสร!างถนน คสล. ขนาดกว!าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม�น!อยกว�า 700.00 ตร.ม.
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 171 ลําดับท่ี 49

โครงการก
อสร�างท
อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล จํานวน 1,500,000   บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างท�อระบายนํ้า คสล. ถนนเทศบาล 2 เช่ือมถนน
เทศบาล 6 โดยดําเนินการก�อสร!างท�อระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จํานวน 390 ท�อน พร!อมบ�อพัก คสล. จํานวน 27 บ�อ 
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 172 ลําดับท่ี 50

โครงการติดตั้งไฟฟKาแสงสว
างสวนสาธารณะสระแก�ว-สระขวัญ จํานวน 500,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าติดต้ังไฟฟTาแสงสว�างสวนสาธารณะสระแก!ว-สระขวัญ
โดยดําเนินการติดต้ังเสาไฟฟTาแสงสว�าง สูง 15 เมตร (HIGHMAST)
จํานวน 1 ต!น พร!อมโคมไฟและอุปกรณ( 
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 174 ลําดับท่ี 53

โครงการก
อสร�างถนน คสล. บ�านใหม
คลองปูน ซอย 2/1 (ต
อจากถนนเดิมจํานวน 350,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างถนน คสล. บ!านใหม�คลองปูน ซอย 2/1 
(ต�อจากถนนเดิม) โดยดําเนินการก�อสร!างถนน คสล. ขนาดกว!าง 4.00 เมตร
ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวมกันไม�น!อยกว�า 
552.00 ตร.ม.
- เป>นไปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก!ว
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง
  ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 53 (1) ประกอบมาตรา 50 (2) 
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 208 ลําดับท่ี 93
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  13,691,700  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 13,691,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,672,100 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,672,100 บาท
ค
าจ�างลูกจ�างประจํา จํานวน 824,900 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจ!างลูกจ!างประจํา พร!อมท้ังเงินปรับปรุงค�าจ!าง
ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 739,200 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนพนักงานจ!าง หรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทน
เงินเพ่ิมต
าง ๆของพนักงานจ�าง จํานวน 108,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 12,019,600 บาท
ค
าตอบแทน รวม 64,800 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000      บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

เงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วนท!องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว�าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส�วน
ท!องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอ เมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน เป>นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค
าใช�สอย รวม 10,514,700 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 10,223,700 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�นค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บเล�มหรือเข!าปก
หนังสือค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าจ!างเหมาบริการ ค�าจ!างเหมาแรงงาน ฯลฯ
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทาง ราชการ เช�น 
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการฝIกอบรมให�ความรู�เรื่องการบริหารจัดการขยะท่ีถูกวิธี จํานวน 80,000 บาท
โดยกิจกรรม 3R

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณ(
ต�างๆ ในการดําเนินงาน ค�าปTาย ค�าอาหารว�าง ค�าอาหาร ค�าพาหนะ
ค�าท่ีพัก ค�าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�าย
ประเภทน้ี 
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการฝQก
  อบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป>นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
  พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0263
  ลงวันท่ี 126 มกราคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
  ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
  ว 485 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ( 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
  ว 698 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ( 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/
  ว 1031 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 121 ลําดับท่ี 7
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รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน ตลอดจนค�า
ใช!จ�ายต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 1,124,100 บาท
วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 200,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือแปรง  ไม!กวาด  ถ!วยชาม  ช!อนส!อม  สบู� 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 20,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ตะปู โถส!วม ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ  และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 704,100     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

ค
าสาธารณูปโภค รวม 316,000 บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 300,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระแสไฟฟTาท่ีใช!ในศูนย(กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก!ว โรงจอดรถยนต( โรงพัสดุ  อื่นๆ
ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ

ค
าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000      บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายเกี่ยวกับการใช!บริการในระบบอินเตอร(เน็ต  
รวมถึงค�าใช!จ�ายท่ีเกี่ยวข!องในการติดต้ังดําเนินการเพ่ิมเติมอื่นๆ 
ของระบบ
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  4,238,400  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป)น 

งานสวนสาธารณะ รวม 4,238,400 บาท
งบบุคลากร รวม 736,200 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 736,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 479,400        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง จํานวน 220,800        บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง 
เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงานจ�าง จํานวน 36,000         บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวให!แก�พนักงานจ!าง

งบดําเนินงาน รวม 3,502,200 บาท
ค
าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000         บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 54,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับ
ตามระเบียบฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
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อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



ค
าใช�สอย รวม 3,041,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 2,966,000     บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกหญ�าแฝก จํานวน 4,000           บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุการเกษตร เช�น ปุ�ยคอก ช!อนปลูก ฯลฯ 
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นสําหรับการดําเนินโครงการ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 125 ลําดับท่ี 5

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000           บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหม
ทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 70,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือแปรง  ไม!กวาด  ถ!วยชาม  ช!อนส!อม  สบู� 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!าง เช�น ไม!ต�างๆ ท�อต�างๆ สี ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง  
นํ้ามันเบรค ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 120,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุการเกษตร เช�น สารเคมีปTองกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว( พันธุ(พืช ปุ�ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ(ในการขยายพันธุ(พืช 
ผ!าใบหรือผ!า พลาสติก สปริงเกลอร( จอบ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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ค
าสาธารณูปโภค รวม 45,200 บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 28,200         บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระแสไฟฟTาท่ีใช!กับหอนาฬิกาสวนสาธารณะ
สระแก!ว-สระขวัญ และบ�อบําบัดนํ้าเสียในโครงการบ!านเอื้ออาทร
โรงพัสดุอื่นๆ ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองช�าง

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 17,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปา ค�านํ้าบาดาล ท่ีใช!ในบ�อบําบัดนํ้าเสีย
ในโครงการบ!านเอื้ออาทร ห!องนํ้าสาธารณะสระแก!ว-สระขวัญ
และห!องนํ้าอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก!ว-สระขวัญ และอื่นๆ
ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองช�าง
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  8,764,400  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานส
งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน รวม 8,764,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,820,100 บาท

เงินเดือน (ฝ0ายประจํา) รวม 1,820,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,487,700 บาท

เงินเพ่ิมต
างๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินค�าตอบแทนรายเดือน  ประเภทอํานวยการท!องถิ่น 
ระดับกลาง (หัวหน!าส�วนราชการท่ีมีฐานะเป>นกอง/ผู!อํานวยการกอง)
และเพ่ือจ�ายเป>นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราว

เงินประจําตําแหน
ง จํานวน 85,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินประจําตําแหน�งประเภทอํานวยการท!องถิ่น  

ค
าตอบแทนพนักงานจ�าง
เพ่ือจ�ายเป>นค�าตอบแทนหรือเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ!าง  จํานวน 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,022,800 บาท
ค
าตอบแทน รวม 127,600 บาท
ค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป)นประโยชน:แก
องค:กรปกครองส
วนท�องถ่ินจํานวน 10,000 บาท
เงินประโยชน:ตอบแทนอื่นเป)นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นเงินรางวัลประจําปF ให!แก� พนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาลเมืองสระแก!ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยการกําหนดเงินประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFแก�พนักงานส�วนท!องถิ่นให!เป>นรายจ�ายอื่นของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ( เงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดประโยชน(ตอบแทนอื่นเป>นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป>นเงินรางวัลประจําปFสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ!าง และ
พนักงานจ!างของเทศบาล พ.ศ. 2558

ค
าเช
าบ�าน จํานวน 117,600 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าเช�าบ!านให!แก�พนักงานเทศบาลผู!มีสิทธิได!รับตาม
ระเบียบฯ

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

เพ่ือจ�ายเป>นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร!อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
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ค
าใช�สอย รวม 1,744,200 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 494,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
ค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ตามคําส่ังของทางราชการ เช�น  
ค�าลงทะเบียน ค�าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค�าเช�าท่ีพัก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

โครงการฝIกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 226 ลําดับท่ี 1

โครงการฝIกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 600,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 230 ลําดับท่ี 3

โครงการฝIกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ

-159-



- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 229 ลําดับท่ี 1

โครงการฝIกอบรมอาชีพชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 231 ลําดับท่ี 4

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 229 ลําดับท่ี 2

โครงการอบรมให�ความรู�ด�านการดูแลสุขภาพและการพัฒนา จํานวน 20,000 บาท
คุณภาพชีวิตของคนพิการ

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 226 ลําดับท่ี 2
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โครงการพัฒนาแหล
งน้ําเพ่ือการเกษตรพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินการโครงการ ได!แก� กระดาษ
วัสดุอุปกรณ( เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ ค�าตกแต�งสถานท่ีจัดอบรม
ปTายประชาสัมพันธ(ต�างๆ ค�าอาหารว�าง นํ้าด่ืม ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก
สําหรับการศึกษาดูงาน ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าของท่ีระลึก
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการ
  ฝQกอบรมและการเข!ารับการฝQกอบรมของเจ!าหน!าท่ีท!องถิ่น พ.ศ.2557
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 225 ลําดับท่ี 1

รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหาย หรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจน 
ค�าใช!จ�ายต�างๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหม
ทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 14,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 151,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าเครื่องเขียน แบบพิมพ( กระดาษ ธงชาติ ตรายาง 
สมุด แฟTม แผนปTายช่ือสํานักงานหรือหน�วยงาน แผ�นปTายต�างๆ 
นํ้าด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี 

วัสดุไฟฟKาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าสายไฟฟTา ปรั๊กไฟฟTา หลอดไฟฟTา ลําโพง ไมโครโฟน 
ขาต้ังไมโครโฟน ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุก
อสร�าง จํานวน 3,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!างสําหรับใช!ในการก�อสร!างและซ�อมแซม
ส่ิงก�อสร!างต�างๆ ของเทศบาลเมืองสระแก!ว เช�น ไม! เหล็ก ปูน ทราย
ลูกรัง หินคลุก อิฐ ยางมะตอย ท�อนํ้าและอุปกรณ(ประปา ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 20,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง 
วัสดุอุปกรณ(ต�างๆ ของยานพาหนะท่ีใช!ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก!ว รวมถึงอุปกรณ(ต�างๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!ประกอบหรือ
ควบคู�กับรถยนต( และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
 จํานวน 5,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�ากระดาษเขียนโปสเตอร( พู�กันและสี ฟVล(ม แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําท่ีได!จากการล!าง อัด ขยาย 
ขาต้ังกล!อง ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร: จํานวน 40,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร( เช�น อุปกรณ(บันทึกข!อมูล  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ( แปTนพิมพ( ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

งบลงทุน รวม 4,921,500 บาท
ค
าครุภัณฑ: รวม 921,500 บาท
ครุภัณฑ:สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 21,200       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือตู!เหล็กเก็บเอกสารใช!สําหรับเก็บเอกสารของ
นักเรียนโรงเรียนผู!สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก!ว จํานวน 4 ตู! 
ดังน้ี
1. ตู!เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือนทึบ พร!อมกุญแจล็อค 
จํานวน 1 ตู!
2. ตู!เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือนกระจกใส พร!อมกุญแจล็อค
จํานวน 1 ตู!

3. ตู!เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ มีแผ�นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
  พร!อมกุญแจล็อค จํานวน 2 ตู!
- รายการท่ี 1-2 เป>นครุภัณฑ(ท่ีมีคุณลักษณะไม�ปรากฏในบัญชีราคา
  มาตรฐานครุภัณฑ( จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- รายการท่ี 3 มีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 299 ลําดับท่ี 71
โครงการจัดซื้อชั้นโชว:สําหรับวางผลงาน จํานวน 8,400         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือช้ันโชว(สําหรับวางผลงานและเก็บอุปกรณ(
สําหรับแสดงผลงานของผู!สูงอายุและบริการประชาชนท่ีมาเยี่ยมชม
โรงเรียนผู!สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก!ว จํานวน 3 ตู!
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- ช้ันโชว(สําหรับวางผลงาน ชนิดบานเล่ือนกระจก

-162-



- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 304 ลําดับท่ี 82
โครงการจัดซื้อโต]ะพับอเนกประสงค: จํานวน 20,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือโต̂ะพับอเนกประสงค( สําหรับบริการผู!สูงอายุ
และอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมารับบริการในโรงเรียน
ผู!สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก!ว จํานวน 10 ตัว     
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
- โต̂ะพับอเนกประสงค(สีขาว ขนาดไม�น!อยกว�า 60 x 120 x 75 เซนติเมตร
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 304 ลําดับท่ี 83
โครงการจัดซื้อโต]ะทํางานพร�อมเก�าอี้บุนวม จํานวน 9,500         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือโต̂ะทํางานพร!อมเก!าอี้บุนวมไว!ใช!ในการปฏิบัติงาน
และบริการภายในโรงเรียนผู!สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก!ว ดังน้ี
1. โต̂ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว
2. เก!าอี้บุนวม จํานวน 1 ตัว
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 306 ลําดับท่ี 85
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 265,700      บาท
เพ่ือจัดซ้ือพร!อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 7 เครื่อง มีขนาดดังน้ี
1. ขนาดไม�ตํ่ากว�า 15,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
2. ขนาดไม�ตํ่ากว�า 36,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 305 ลําดับท่ี 84
โครงการจัดซื้อพัดลม จํานวน 6,200         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือพัดลมในการอํานวยความสะดวกให!กับผู!สูงอายุ
และประชาชนท่ีเข!ามาใช!บริการภายในอาคารผู!สูงอายุเทศบาลเมือง
สระแก!ว ดังน้ี
1. พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาดใบพัด 16 น้ิว จํานวน 2 ตัว
2. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 20 น้ิว จํานวน 2 ตัว
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- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 306 ลําดับท่ี 86

ครุภัณฑ:คอมพิวเตอร:
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ:คอมพิวเตอร: จํานวน 24,800       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ดังน้ี
1. เครื่องคอมพิวเตอร: สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 
   (จอขนาดไม
น�อยกว
า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 307 ลําดับท่ี 88
2. เครื่องสํารองไฟฟKา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน เป>นไปตามเกณฑ(ราคากลางและ
  คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ(คอมพิวเตอร( ของกระทรวงดิจิทัล
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 307 ลําดับท่ี 88
โครงการจัดซื้อโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียนผู�สูงอายุ จํานวน 350,000      บาท
คนพิการ และผู�ป0วยเอดส:
เพ่ือจัดซ้ือโปรแกรมการจัดระบบลงทะเบียน ดังน้ี 
1. ระบบลงทะเบียนผู!สูงอายุ
2. ระบบลงทะเบียนคนพิการ
3. ระบบลงทะเบียนผู!ปxวยเอดส( 
พร!อมท้ังค�าพัฒนาซอฟแวร( ตามกระบวนการทํางาน
- ติดต้ังและทดสอบระบบ
- อบรมการใช!โปรแกรม
- คู�มือการใช!โปรแกรม จํานวน ๒ ชุด
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
   จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด
  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
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- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 306 ลําดับท่ี 87

ครุภัณฑ:โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร:ไฟฟKา จํานวน 45,500       บาท
เพ่ือจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร(ไฟฟTา จํานวน 1 จอ มีขนาดเส!น
ทแยงมุม 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว หรือ 120 x 160 น้ิว
หรือ 122 x 162 น้ิว หรือ 12 x 12 ฟุต
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด
  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 307 ลําดับท่ี 89
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร: จํานวน 70,200       บาท
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร( จํานวน 1 เครื่อง มีระดับ XGA 
ขนาด 5,000 ANSI Lumens
- โดยมีคุณลักษณะเป>นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(
  ของสํานักงบประมาณ
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 300 ลําดับท่ี 74

ครุภัณฑ:ไฟฟKาและวิทยุ
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร�อมอุปกรณ: จํานวน 100,000      บาท
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพร!อมอุปกรณ( จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด!วย
1. เครื่อง MIXER DIGITAL 18 CH จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่อง POWER AMPLI D 2000 จํานวน 1 เครื่อง
3. ใบตู!ลําโพง ขนาด 8 น้ิว จํานวน 6 ใบ
4. เครื่องไมค(ลอย ชนิดไมค(คู�มือถือ 2 ตัว จํานวน 1 เครื่อง
5. ไมค(สายพร!อมสาย ความยาว 20 เมตร จํานวน 2 ตัว
6. ตู!แล็คเก็บอุปกรณ( จํานวน 1 ใบ
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7. มีการรับประกันไม�น!อยกว�า 1 ปF
- เน่ืองจากเป>นครุภัณฑ(ท่ีไม�ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ(  
  จึงต้ังจ�ายตามราคาท!องถิ่น  
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด
  ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536
  ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 302 ลําดับท่ี 78

ค
าท่ีดินและส่ิงก
อสร�าง รวม 4,000,000 บาท
อาคารต
างๆ
โครงการก
อสร�างอาคารผู�สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก�ว จํานวน 4,000,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างอาคารผู!สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก!ว 
เป>นอาคาร คสล. ช้ันเดียว ขนาด 15X20 เมตร จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก!ว)
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 227 ลําดับท่ี 3
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  2,395,000  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป   แยกเป)น 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท

ค
าใช�สอย รวม 370,000 บาท
รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข
งขันกีฬาต�านยาเสพติด "เทศบาลเมืองสระแก�วคัพ" จํานวน 100,000     บาท
ประจําป< 2563

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าปTายประชาสัมพันธ(
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าชุดนักกีฬา ค�าเวชภัณฑ( ค�าเบ้ียเล้ียง
ค�านํ้ามันเช้ือเพลิง และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นและเกี่ยวข!อง
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน
  การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 234 ลําดับท่ี 1

โครงการแข
งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก�ว จํานวน 60,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าปTายประชาสัมพันธ(
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าชุดนักกีฬา ค�าเวชภัณฑ( ค�าเบ้ียเล้ียง
ค�านํ้ามันเช้ือเพลิง และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นและเกี่ยวข!อง
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน
  การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 235 ลําดับท่ี 2

โครงการสร�างภูมิคุ�มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าปTาย ค�าอาหาร ค�าอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม ค�าวัสดุ เครื่องเขียน ค�าอุปกรณ(ในการอบรมค�ากระเป�า 
ค�าถ�ายเอกสาร ค�าประดับตกแต�งสถานท่ี ค�าเช�าสถานท่ี และค�าใช!จ�ายอื่นๆ 
ท่ีจําเป>นและเกี่ยวข!อง
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/
  ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



  งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด!านการศึกษา ขององค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนมาก ท่ี มท
  0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.6/
  ว 1463 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0810.6/ว 3334 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี
  28 พฤษภาคม 2562

- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน
  การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 241 ลําดับท่ี 14

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุก
อสร�าง จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าวัสดุก�อสร!างสําหรับใช!ในการก�อสร!างและซ�อมแซม
ส่ิงก�อสร!างต�างๆ ของเทศบาลเมืองสระแก!ว เช�น ไม! เหล็ก ปูน ทราย
ลูกรัง หินคลุก อิฐ ยางมะตอย ท�อนํ้าและอุปกรณ(ประปา ฯลฯ
และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน 5,000         บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือแปรง  ไม!กวาด  ถ!วยชาม  ช!อนส!อม  สบู� 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

ค
าสาธารณูปโภค รวม 30,000      บาท
ค
าไฟฟKา จํานวน 20,000       บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าไฟฟTาของศูนย(วิทยาศาสตร(การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก!ว
ตลอดจนค�าไฟฟTาในอาคารสํานักงาน ในท่ีสาธารณะ ท่ีอยู�ในความควบคุม
ดูแลของกองการศึกษา

ค
าน้ําประปา ค
าน้ําบาดาล จํานวน 10,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้าประปาท่ีใช!ในอาคารศูนย(วิทยาศาสตร(การกีฬา และ
อาคารท่ีอยู�ในความควบคุมดูแลของกองการศึกษา
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งบลงทุน รวม 1,980,000 บาท
ค
าท่ีดินและส่ิงก
อสร�าง รวม 1,980,000 บาท
ค
าก
อสร�างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก
อสร�างอาคารศูนย:วิทยาศาสตร:การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก�วจํานวน 1,980,000   บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าก�อสร!างอาคาร คศล. ช้ันเดียว ขนาด 12x15 เมตร
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสระแก!ว)
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 115 ลําดับท่ี 37
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  1,190,000  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  แยกเป)น 

งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน รวม 1,190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,190,000 บาท

ค
าใช�สอย รวม 1,190,000 บาท
รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าจ!างเหมาทํากระทง
ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าเช�าเต!นท( โต̂ะ เก!าอี้   
ค�าอาหารและนํ้าด่ืม ค�าเช�าไฟฟTา ค�าเช�าเครืองเสียง ฯลฯ ตลอดจน
ค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 236 ลําดับท่ี 4

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นป<ใหม
 จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าดอกไม!ประดับ
ค�าตกแต�งสถานท่ี ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าเช�าเต็นท( โต̂ะและเก!าอี้   
ค�าอาหารและนํ้าด่ืม ค�าเครื่องไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ
ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 236 ลําดับท่ี 6

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต: จํานวน 350,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าดอกไม!ประดับ
ตกแต�งสถานท่ี  ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าอาหารและนํ้าด่ืม ค�าเช�าเต็นท( 
โต̂ะ เก!าอี้ ค�าจ!างกลองยาว ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>น
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 236 ลําดับท่ี 5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห
เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ  เช�น ค�าดอกไม!ประดับ
ตกแต�งสถานท่ี ค�าหล�อเทียนพรรษา ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าอาหาร
และนํ้าด่ืม ค�าป�จจัยไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>น
ในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 237 ลําดับท่ี 8

โครงการเทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา ประจําป< 2563 จํานวน 60,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าจ!างจัดทําหุ�นผีเส้ือ 
ค�าดอกไม!ประดับตกแต�งรถแห� ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าอาหารและ
นํ้าด่ืมฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 238 ลําดับท่ี 10

โครงการวันเด็กแห
งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าวัสดุอุปกรณ(
จัดกิจกรรม ค�าของรางวัล ค�าดอกไม!ประดับตกแต�งสถานท่ี ค�าจ!างเหมา
อาหาร ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าอาหารว�างและนํ้าด่ืม ฯลฯ
ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตามโครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 239 ลําดับท่ี 11
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โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก�ว จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าดอกไม!ประดับตกแต�ง
สถานท่ี ค�าพิธีพราหมณ( ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าอาหารว�างและนํ้าด่ืม
ค�าเช�าเต็นท( โต̂ะ เก!าอี้ ค�าเครื่องไทยธรรม ค�าเช�าเครื่องเสียง ค�าป�จจัย
ไทยธรรม ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 238 ลําดับท่ี 9

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายในการดําเนินโครงการ เช�น ค�าประดับตกแต�ง
ขบวนแห�ค�าอาหารว�างและนํ้าด่ืม ค�าปTายประชาสัมพันธ( ค�าเช�าเต็นท(
โต̂ะ เก!าอี้ ฯลฯ ตลอดจนค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีจําเป>นในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดงาน 
  การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข!าร�วมแข�งขันกีฬาองค(กร
  ปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 237 ลําดับท่ี 7
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  164,000    บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานโรงฆ
าสัตว: รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท

ค
าใช�สอย รวม 124,000 บาท
รายจ
ายเพ่ือให�ได�มาซึ่งบริการ จํานวน 23,000     บาท

- เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายต�างๆ เช�น  ค�าถ�ายเอกสาร ค�าเย็บหนังสือ
หรือเข!าปกหนังสือ ค�าธรรมเนียมต�างๆ ค�าเบ้ียประกัน ค�าจ!างเหมา
บริการต�างๆ ฯลฯ และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี
- เพ่ือจ�ายเป>นเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข!อมูลจํานวนสัตว(และขึ้นทะเบียน
สัตว( ตามโครงการสัตว(ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ!า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย( พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ!าน!องนางเธอ เจ!าฟTาจุฬาภรณวลัยลักษณ( อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดสวัสดิ
  ภาพสัตว(ขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120
  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.5/
  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.5/
  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนมาก ท่ี มท 
  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 

แผนงานการพาณิชย:
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอเมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 128 ลําดับท่ี 2

รายจ
ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม
เข�าลักษณะรายจ
ายหมวดอื่นๆ
โครงการสัตว:ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า  ตามพระปณิธาน จํานวน 90,000     บาท
ศาสตราจารย: พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ�า
น�องนางเธอ เจ�าฟKาจุฬาภรณวลัยลักษณ: อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เพ่ือจ�ายเป>นเงินสําหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว(ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ!า ตามพระปณิธานศาสตราจารย( พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ!าน!องนางเธอ เจ!าฟTาจุฬาภรณวลัยลักษณ(
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ(การฉีด เพ่ือปTองกันโรคพิษสุนัขบ!า
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 617 
  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 
  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายในการจัดสวัสดิ
  ภาพสัตว(ขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120
  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/1175 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.5/
  ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0810.5/
  ว 4042 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนมาก ท่ี มท 
  0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0819.3/ว 1049 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0819.3/ว 1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 129 ลําดับท่ี 3

-174-



รายการชดใช�ค
าเสียหายหรือค
าสินไหมทดแทน จํานวน 1,000       บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทนตลอดจนค�าใช!
จ�ายต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับค�าชดใช!ค�าเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทน

ค
าบํารุงรักษาและซ
อมแซม จํานวน 10,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมทรัพย(สินต�างๆ เพ่ือให!สามารถ
ใช!งานได!ตามปกติ  

ค
าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส
ง จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฟVล(มกรองแสง 
วัสดุอุปกรณ(ต�างๆ ของยานพาหนะท่ีใช!ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เมืองสระแก!ว รวมถึงอุปกรณ(ต�างๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!ประกอบหรือ
ควบคู�กับรถยนต( และค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเข!ารายจ�ายประเภทน้ี

วัสดุเชื้อเพลิงและหล
อล่ืน จํานวน 20,000     บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�านํ้ามันเช้ือเพลิง ประเภทต�างๆ สําหรับยานพาหนะ
และกิจการอื่นๆ ท่ีจําเป>นต!องใช!นํ้ามันเช้ือเพลิงในการปฏิบัติงาน
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ประมาณการรายจ
ายรวมท้ังส้ิน  31,953,000  บาท  จ
ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป)น 

งานงบกลาง รวม 31,953,000 บาท
งบกลาง รวม 31,953,000 บาท

งบกลาง รวม 31,953,000 บาท
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ จํานวน 17,734,800 บาท

เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายสําหรับสนับสนุนการสร!างหลักประกันรายได!ให!แก�
ผู!สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปFบริบูรณ(ขึ้นไป  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ!วน  และได!ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว!กับองค(กรปกครองตามระเบียบส�วนท!องถิ่น
ไว!แล!ว
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0810.6/ว 684 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ( 2562
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ(การจ�าย
  เงินเบ้ียยังชีพผู!สูงอายุขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2552 แก!ไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 

เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,603,200 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให!แก�ผู!พิการ
หรือทุพพลภาพ ท่ีมีสิทธิได!รับเบ้ียความพิการ
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0810.6/ว 684 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ( 2562
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ(การจ�ายเงิน
  เบ้ียความพิการให!คนพิการขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2553 
  แก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง   

เบ้ียยังชีพผู�ป0วยเอดส: จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าใช!จ�ายสําหรับการสงเคราะห(ผู!ปxวยเอดส( ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยการจ�ายเงินสงเคราะห(เพ่ือการยังชีพของ
องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2548

สํารองจ
าย จํานวน 200,000 บาท
เพ่ือจ�ายในกรณีท่ีมีความจําเป>นต!องจ�าย เพ่ือการปฏิบัติงานของเทศบาล
และไม�สามารถคาดการณ(ได!ล�วงหน!า หรือกรณีต้ังงบประมาณรายจ�ายไว!
แต�ไม�เพียงพอ จ�ายตามความเหมาะสมโดยได!รับอนุมัติจากคณะผู!บริหาร
ท!องถิ่น 

แผนงานงบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ
ายงบประมาณรายจ
ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก�ว
อําเภอ เมืองสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยวิธีการงบประมาณของ
  องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.
  2543)
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายเพ่ือช�วยเหลือ
  ประชาชนตามอํานาจหน!าท่ีขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2560
  และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667
   ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี
  6 มิถุนายน 2559
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
  ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ( 2560
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560
- เป>นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
  ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0808.2/ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ( 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.4/ว 1632 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/ว 4014 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.4/ว 4182 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.5/ว 305 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.4/ว 588 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ( 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0810.4/ว 1273 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 
  0820.3/ว 6884 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 

รายจ
ายตามข�อผูกพัน
ค
าชําระดอกเบ้ีย จํานวน 480,000 บาท

1. ชําระดอกเบ้ียเงินกู!ธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว 
เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกู!ธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว ท่ีเทศบาลกู!เพ่ือ
ก�อสร!างโรงฆ�าสัตว( ประกอบด!วยชําระดอกเบ้ียเงินกู!เป>นราย 3 เดือน  
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จํานวน 4 งวด ดังน้ี
 - เดือนธันวาคม 2562
 - เดือนมีนาคม 2563 
 - เดือนมิถุนายน 2563 
 - เดือนกันยายน 2563
ตามสัญญาเงินกู! ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงสัญญาส้ินสุด         
วันท่ี 30 มีนาคม 2564 
(หนังสือธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว ท่ี สก (สช.) 56/2550
ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550)  
2. ชําระดอกเบ้ียเงินกู!กองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
เพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกู!กองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ท่ีเทศบาลกู!เพ่ือซ้ือรถยนต(ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล!างท�อระบายนํ้า ปFท่ี 6
ตามสัญญากู!เงิน เลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556
และบัญชีชําระเงินต!นและดอกเบ้ียต�อท!ายสัญญา (อัตราดอกเบ้ียร!อยละ
3 ต�อปF กําหนดส�งใช!คืนภายในกําหนด 10 ปF)

ค
าชําระหนี้เงินต�น จํานวน 4,962,100 บาท
1. ชําระหน้ีเงินกู!ธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว 
เพ่ือชําระหน้ีเงินกู!ธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว ท่ีเทศบาลกู! เพ่ือก�อ
สร!างโรงฆ�าสัตว( ประกอบด!วยชําระเงินต!น เป>นราย 6 เดือน จํานวน
2 งวด ดังน้ี
 - เดือนมีนาคม 2563     จํานวน  1,600,000 บาท
 - เดือนกันยายน 2563   จํานวน  1,600,000 บาท
ตามสัญญาเงินกู! ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงสัญญาส้ินสุด
วันท่ี 30 มีนาคม 2564 (ตามหนังสือธนาคารออมสิน สาขาสระแก!ว  
ท่ี สก (สช.) 56/2550 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 เรื่อง นําส�งตาราง
การชําระเงินกู!) 
2. ชําระหน้ีเงินกู!กองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เพ่ือชําระหน้ีเงินกู!กองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ท่ีเทศบาลกู!
เพ่ือซ้ือรถยนต(ดูดส่ิงโสโครกและฉีดล!างท�อระบายนํ้า ปFท่ี 6 ตามสัญญา
กู!เงินเลขท่ี 1259/75/2556 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 และบัญชี
กําหนดส�งใช!คืนชําระเงินต!นและดอกเบ้ียต�อท!ายสัญญา (อัตราดอกเบ้ีย 
ร!อยละ 3 ต�อปF ภายในกําหนด 10 ปF)

ค
าใช�จ
ายในกิจการจราจร จํานวน 100,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ(ท่ีใช!ในกิจการจราจร ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2539 โดยต้ังจ�ายจากเงินค�าปรับผู!กระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบกก�อนท้ังจํานวน หากมีความจําเป>นให!ต้ังจ�ายจากเงินรายได!
ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสมและประหยัด เป>นค�าใช!จ�ายได!เฉพาะ
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.
สําหรับกิจการเพ่ือจัดหาอุปกรณ(ในส่ิงท่ีประชาชนได!รับประโยชน(
โดยตรง ดังน้ี 
 - เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ(ท่ีใช!ในการควบคุมการ
จราจร แผงเหล็กกั้นการจราจร ปTายเครื่องหมายจราจร
 - สีทาถนนชนิดสะท!อนแสงและไม�สะท!อนแสง (ขาว แดง เหลือง ดํา)
 - ทินเนอร(สําหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
 - แปรงทาสี กรวยยาง
 - ไม!อัดสําหรับเขียนปTายต�าง ๆ
 - เสาเหล็กชนิดกลมสําหรับป�กปTายจราจร
 - ค�าใช!จ�ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข!องกับกิจการจราจร

เงินค
าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห
งประเทศไทย จํานวน 159,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นค�าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
ต้ังจ�ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยรายจ�ายขององค(กร
ส�วนท!องถิ่น เกี่ยวกับค�าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข!อบังคับสมาคม
ปกครองสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข!อ 16 กําหนด
ให!สมาชิกสามัญต!องชําระค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทยเป>น
รายปF โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปFท่ีผ�านมา ยกเว!นเงินกู! 
เงินจ�ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม�น!อยกว�า
ร!อยละเศษหน่ึงส�วนหกของงบประมาณรายรับดังกล�าว ท้ังน้ีไม�เกินเจ็ด
แสนห!าหม่ืนบาท

เงินบําเหน็จลูกจ�างประจํา จํานวน 1,119,700 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินบําเหน็จลูกจ!างประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด!วยบําเหน็จลูกจ!างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท!องถิ่น 
พ.ศ.2542 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส
วนท�องถ่ิน (กบท.) จํานวน 1,863,700 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2500 
และตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515) ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1187 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2542 โดยให!
ต้ังจ�ายในอัตราร!อยละ 2 ของรายได!ในปFงบประมาณรายจ�ายประจําปFน้ัน 
ท้ังน้ี ไม�รวมเงินกู! เงินท่ีมีผู!อุทิศให! เงินจ�ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได!จากพันธบัตร
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0808.5/
  ว 3466 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ท่ี มท 0808.5/
  ว 2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 711,000 บาท
1. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!าง ให!กับกองทุนประกัน
สังคม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก!ว  
เรื่อง หลักเกณฑ(และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ!าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม
2547 ข!อ 3 กําหนดว�า ให!พนักงานจ!างได!รับสิทธิประโยชน(และมีหน!าท่ี
ต!องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด!วยการประกันสังคม ตามหนังสือจังหวัด
สระแก!ว ท่ี สก 0023.2/ว 415 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ( 2557 เรื่อง การจ�าย
เงินเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ!างเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ!าง   
2. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!างในส�วนท่ีองค(กรปกครอง
ส�วนท!องถิ่นใช!เงินรายได!สมทบ 5% ของเงินค�าจ!างและเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว ของผู!ช�วยเจ!าพนักงานธุรการโรงเรียน จํานวน 3 ราย
และภารโรง จํานวน 1 ราย ต้ังจ�ายตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับ
3. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!าง ตําแหน�ง ผู!ช�วยครูผู!ดูแล
เด็ก (อัตราท่ีส�วนกลางจัดสรรให!) จํานวน 1 อัตรา ต้ังจ�ายตามหนังสือ
กรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี
9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย(พัฒนา
เด็กเล็กซ่ึงกําหนดว�า พนักงานจ!างตามภารกิจ ตําแหน�งผู!ช�วยหัวหน!าศูนย(
พัฒนาเด็กเล็กและผู!ช�วยครูผู!ดูแลเด็กรายใด ได!รับการเล่ือนค�าตอบแทนตาม
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ!างขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
และได!รับค�าตอบแทนรวมกับเงินเพ่ิมค�าครองชีพแล!วสูงกว�างบประมาณ      
ท่ีได!รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่นให!องค(กรปกครอง
ส�วนท!องถิ่น ต้ังงบประมาณจากเงินรายได!ขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
ในส�วนท่ีสูงกว�างบประมาณท่ีได!รับการจัดสรร จึงต!องต้ังงบประมาณจาก
เงินรายได!เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
4. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!าง ตําแหน�งครูผู!สอนเด็ก
ด!อยโอกาส จํานวน 1 ราย ในส�วนขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
ท่ีต!องสมทบ 5% ต้ังจ�ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด!านการ
ศึกษาขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 9,000 บาท) 
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5. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!าง ตําแหน�งผู!ดูแลเด็ก
(อัตราท่ีส�วนกลางจัดสรรให!) จํานวน 4 อัตรา ต้ังจ�ายตามหนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนมาก ท่ี มท 0809.4/ว 1875 
ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายจ�ายประจําปFงบประมาณ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
ศูนย(พัฒนาเด็กเล็ก (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 25,000 บาท)
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป>นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 
- เป>นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก!ว 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 228 ลําดับท่ี 1

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ิน จํานวน 500,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถิ่นตาม
หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ท่ี สปสช 3.18.15/00191
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี
มท 0891.3/ว 1263 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ(เพ่ือ
สนับสนุนให!องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
- เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการต้ังงบประมาณของ
  องค(กรปกครองส�วนท!องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- เป>นไปตามแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก!ว
  หน!า 126 ลําดับท่ี 1

เงินช
วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินช�วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ!างประจํา และ
พนักงานจ!างตายในระหว�างรับราชการตามระเบียบฯ กําหนด

เงินช
วยค
าครองชีพผู�รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 38,600 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู!รับบํานาญของข!าราชการส�วนท!อง
ถิ่น (ช.ค.บ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยเงินค�าครองชีพผู!รับ
บํานาญของข!าราชการส�วนท!องถิ่น พ.ศ. 2522 และท่ีแก!ไขเพ่ิมเติม
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เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) จํานวน 94,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.) ในส�วน
ท่ีองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่นใช!เงินรายได!สมทบ 5% ของพนักงานครู
เทศบาลท่ีเป>นสมาชิกกองทุน กบข. ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง
ท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจ�างประจําของส
วนราชการ จํานวน 6,900 บาท
ท่ีจดทะเบียนแล�ว (กสจ.)

เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของลูกจ!างประจํา (กสจ.) ใน
ส�วนท่ีองค(กรปกครองส�วนท!องถิ่นใช!เงินรายได!สมทบ 3% ของลูกจ!าง
ประจํา (ภารโรง) ท่ีปฏิบัติงานโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ!ออนุสรณ()  
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี
มท 0809.4/ว 2673 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงิน
อุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ต้ังจ�ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท
เพ่ือจ�ายเป>นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ!างประสบอันตราย
เจ็บปxวย หรือสูญหาย
- เป>นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- เป>นไปตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถิ่น ด�วนท่ีสุด ท่ี มท
  0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561
- และเป>นไปตามระเบียบ กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข!อง 
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งบกลาง 50,000

480,000
4,962,100

100,000
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159,000

1,119,700

1,863,700

711,000

150,000

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

งบกลาง

รวม

เงินช�วยพิเศษ 50,000

รายจ�ายตามข�อผูกพัน
ค�าชําระดอกเบี้ย

ค�าใช�จ�ายในกิจการจราจร 100,000

480,000
ค�าชําระหนี้เงินต�น 4,962,100

เงินบําเหน็จลูกจ�างประจํา 1,119,700

เงินค�าบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห�งประเทศไทย

159,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 711,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการส�วนท�องถิ่น
 (กบท.)

1,863,700

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

150,000



500,000

30,000

150,000

17,734,800
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6,900

94,000

200,000
3,603,200

38,600

รวม
แผนงาน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

เบี้ยยังชีพผู�ป<วยเอดส= 150,000

สมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับลูกจ�างประจําของ
ส�วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล�ว (กสจ.)

6,900

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท�องถิ่น

500,000

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 17,734,800

สํารองจ�าย 200,000

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ (กบข.)

94,000

เงินช�วยค�าครองชีพผู�รับ
บํานาญ (ชคบ.)

38,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,603,200



312,000

2,376,000

306,000
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954,000

312,000

3,850,800 744,000 2,974,000 12,838,000

5,100

67,200 170,400 1,059,600 1,803,100

532,300 54,900 195,000 1,261,500

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

เงินค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�งนายก/รองนายก

เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค=การบริหารส�วน
ตําบล

เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือน  
(ฝ2ายการเมือง)

เงินเดือน  
(ฝ2ายประจํา)

งบบุคลากร

306,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 954,000

312,000

เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภา
องค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น

2,376,000

ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง 180,000 1,860,000 3,229,200

เงินเพิ่มต�างๆ ของ
ลูกจ�างประจํา

5,100

เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงาน 67,200 11,000 427,700

เงินเพิ่มต�างๆ ของพนักงานจ�าง 264,000 215,300

312,000



3,166,500 2,546,100 20,702,400 37,343,900
1,496,400 1,496,400

1,034,000 242,400 230,000 2,856,800
103,200 212,400 85,200 982,800

59,600 41,800 54,800 406,000

25,000
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40,000 174,000 62,000 676,000

300,000 180,000 60,000 1,342,800

52,000 3,000 265,000

23,000 13,931,700 418,000 4,431,800 21,392,500

150,000

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

งบดําเนินงาน

587,000 763,400
เงินประจําตําแหน�ง 85,200 18,000 478,800

911,400เงินเดือนพนักงาน 1,487,700

ค�าจ�างลูกจ�างประจํา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

8,529,800
เงินวิทยฐานะ

70,000 320,000

ค�าเช�าบ�าน 117,600 48,000 637,200

29,200 220,600

ค�าเบี้ยประชุม 25,000

เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร

ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการ
อันเปFนประโยชน=แก�องค=กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น

10,000

รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 494,000 50,000 2,044,000

รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

ค+าใช�สอย

110,000 100,000
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค+าตอบแทน



1,000

35,300 45,000 51,000 551,300 -187-

100,000 100,000

60,000 60,000

200,000 200,000

50,000 50,000

10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม�เข�า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ

ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ

30,000

โครงการแข�งขันกีฬาเทศบาล
จังหวัดสระแก�ว

ค�าชดใช�ค�าเสียหายหรือค�า
สินไหมทดแทน

1,000

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

20,000 370,000

โครงการแข�งขันกีฬาต�านยา
เสพติด "เทศบาลเมือง
สระแก�วคัพ" ประจําปL 2563

โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวัน
ขึ้นปLใหม�



350,000 350,000

50,000 50,000

60,000 60,000 -188-

300,000

5,000 5,000

4,000 4,000

400,000

600,000

50,000

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการปฏิบัติธรรมนําสุข 300,000

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อปางสี
ดา ประจําปL 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแห�เทียนพรรษา

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต=

โครงการปลูกหญ�าแฝก

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสระแก�ว

โครงการฝNกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

600,000

โครงการฝNกอบรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ

400,000

โครงการฝNกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน

50,000



100,000 100,000

450,000
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90,000 90,000

80,000 80,000

100,000

โครงการฝNกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครท�องถิ่น
รักษ=โลก (อถล.) เทศบาล
เมืองสระแก�ว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการฝNกอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับยาเสพติด

โครงการฝNกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศ และ/หรือต�างประเทศ

450,000

โครงการฝNกอบรมอาชีพชุมชน 100,000

โครงการฝNกอบรมให�ความรู�
เรื่องการบริหารจัดการขยะที่
ถูกวิธี โดยกิจกรรม 3R



300,000
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20,000

15,000

300,000 300,000

50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

20,000

โครงการฝNกอบรมอาสาสมัคร
ปQองกันภัยฝ<ายพลเรือน (อป
พร.)
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 
2563

300,000

โครงการวันเด็กแห�งชาติ

โครงการพัฒนาแหล�งน้ําเพื่อ
การเกษตรพอเพียง

15,000

โครงการเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น

50,000



200,000 200,000

10,231,000 10,231,000
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150,000 150,000

200,000 200,000

โครงการส�งนักกีฬาเข�า
แข�งขันกีฬานักเรียนองค=กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นแห�ง
ประเทศไทย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการสมโภช
ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก�ว

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�าย
ในการบริหารสถานศึกษา

โครงการสร�างภูมิคุ�มกันและ
ปQองกันยาเสพติดในเยาวชน
นอกสถานศึกษา



90,000 90,000
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30,000 30,000

โครงการสัตว=ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย= พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ�า
น�องนางเธอ เจ�าฟQาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ= อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท�องถิ่น



400,000

20,000
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40,000 40,000

30,000

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเสริมสร�างความรู�ความ
เข�าใจการจัดทําแผนชุมชนสู�
แผนพัฒนาท�องถิ่นอย�างยั่งยืน

400,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการอบรมให�ความรู�ด�าน
สุขาภิบาลอาหาร

โครงการอบรมให�ความรู�ด�าน
การดูแลสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการ

20,000

โครงการออกหน�วยบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่

30,000



500,000

30,000

1,000 3,000 1,000 9,000
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1,000

10,000 10,000 405,000 30,000 60,000 942,000

5,000 105,000

20,000 410,000 9,000 10,000 709,000

40,000 45,000 30,000 510,000

120,000 15,000 10,000 195,000

20,000 1,487,100 97,000 50,000 2,249,100

100,000

ค+าวัสดุ

รายการค�าใช�จ�ายในการ
เลือกตั้ง

500,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

รายการชดใช�ค�าเสียหายหรือ
ค�าสินไหมทดแทน

1,000 1,000 2,000

รายการจัดซื้อพวงมาลัย ช�อ
ดอกไม� กระเช�าดอกไม�และ
พวงมาลา

30,000

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 14,200 230,000 182,800

รายการชดใช�ค�าเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง 20,000 165,000 75,000

วัสดุเครื่องแต�งกาย 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร= 40,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 40,000 340,000 215,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

330,000

วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 3,000 15,000 32,000



5,000 210,000 10,000 230,000
30,000 30,000

6,600,000 6,600,000
80,000 80,000

10,000 300,000 10,000 90,000 613,000

5,000 20,000
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40,000 40,000 50,000 430,000

30,000
1,009,300 1,009,300

16,000 16,400 30,000 135,400

10,000 17,000 27,000 250,000 369,000
20,000 328,200 188,000 500,000 1,856,200

160,000
14,400 10,000 67,900

11,000 11,000

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

วัสดุงานบ�านงานครัว

13,000

ค�าไฟฟQา

ค+า
สาธารณูปโภค

ค+าครุภัณฑ�งบลงทุน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

ค�าอาหารเสริม (นม)

5,000
วัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย=

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

20,000

วัสดุก�อสร�าง 3,000 150,000 50,000
วัสดุการเกษตร

วัสดุสํานักงาน 40,000 15,000 245,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 5,000 10,000

ค�าบริการโทรศัพท= 13,500

วัสดุการศึกษา
วัสดุอื่น 30,000

800,000
ค�าบริการไปรษณีย= 160,000

60,000

ค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล 15,000 50,000

ค�าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

30,000
ครุภัณฑ=สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน



217,000

434,700

8,400
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21,200

9,500

20,000

6,200

46,800 46,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ=
สํานักงาน

โครงการจัดซื้อชั้นโชว=สําหรับ
วางผลงาน

8,400

217,000

โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

265,700 169,000

โครงการจัดซื้อโตUะทํางาน
พร�อมเก�าอี้บุนวม

9,500

โครงการจัดซื้อตู�เหล็กเก็บ
เอกสาร

21,200

โครงการจัดซื้อพัดลม 6,200

โครงการจัดซื้อโตUะพับ
อเนกประสงค=

20,000

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร
แบบติดผนัง 3 ใบพัด



24,500 56,200 242,900

350,000
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1,776,000 1,776,000

100,000

300,000

โครงการจัดซื้อกระดาน
อัจฉริยะ

ครุภัณฑ=การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงพร�อมอุปกรณ=

100,000

ครุภัณฑ=ไฟฟQาและวิทยุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการจัดซื้อโปรแกรมการ
จัดระบบลงทะเบียนผู�สูงอายุ
คนพิการ และผู�ป<วยเอดส=

350,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ=
คอมพิวเตอร=

24,800 137,400

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการจัดซื้อพร�อมติดตั้งชุด
กระจายเสียงแบบไร�สาย
พร�อมอุปกรณ=ประกอบ

300,000

ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=



75,000 75,000

500,000
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450,000 450,000

59,000 59,000

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ=

โครงการติดตั้งกล�องวงจรปWด 
CCTV ในเขตชุมชนเทศบาล
เมืองสระแก�ว

500,000

โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟ
กระพริบ

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ=การเกษตร

โครงการปรับปรุงรถเครนไฮ
ดรอลิคส= ทะเบียน 80-8808 
สระแก�ว

ครุภัณฑ=ยานพาหนะและขนส�ง

โครงการจัดซื้อเครื่องพ�น
หมอกควัน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย



868,000 868,000

40,000
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400,000 400,000

70,200

45,500

400,000

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

40,000

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร=ไฟฟQา

45,500

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร=

70,200

ครุภัณฑ=โฆษณาและเผยแพร�

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงชนิดหาบหาม

400,000

ครุภัณฑ=เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อกล�องวงจรปWด
และอุปกรณ=พร�อมติดตั้ง

โครงการจัดซื้อกล�อง
บันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล
และอุปกรณ=เสริม



1,980,000 1,980,000
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600,000 600,000

200,000 200,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการก�อสร�างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 33/1 ซอย 1
(ซอยสํานักงานที่ดินจังหวัด
สระแก�ว)

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค

ค+าที่ดินและ
สิ่งก+อสร�าง

โครงการก�อสร�างถนน คสล. 
ซอย 4 บ�านหนองปรือ

โครงการก�อสร�างอาคารศูนย=
วิทยาศาสตร=การกีฬาเทศบาล
เมืองสระแก�ว

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปการ



490,000 490,000

350,000 350,000
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1,500,000 1,500,000

140,000 140,000

โครงการก�อสร�างท�อระบายน้ํา
 คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อม
ถนนเทศบาล 6

โครงการก�อสร�างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชย
ศรี 3

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

โครงการก�อสร�างถนน คสล. 
บ�านใหม�คลองปูน ซอย 2/1 
(ต�อจากถนนเดิม)

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 1 บ�านคํา
เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26
 ซอยบ�านดาบอมร



150,000 150,000
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150,000 150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 10  บ�าน
สระแก�ว-สระขวัญ 2 บริเวณ
ซอยสระไชยศรี 5
ต�อจากของเดิมสุดซอย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 12 บ�าน
คลองจาน บริเวณสวนเกษตร
ต�อจากของเดิม
สุดซอย



130,000 130,000
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250,000 250,000

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 17 บ�าน
คลองนางชิง บริเวณถนนบ�าน
คลองนางชิง ซอย 1
(แยกซ�าย)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 2 บ�าน
หนองนกเขา บริเวณริมถนน
สุวรรณศร ตั้งแต�ร�าน
กาแฟคอฟฟL\เลิฟถึงสะพาน
คลองนางชิง



100,000 100,000
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260,000 260,000

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 20  บ�าน
สระแก�ว-สระขวัญ 2 บริเวณ
ถนนเทศบาล 2 
ซอย 10 (ซอยข�างร�านคักอีหลี)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 3 บ�าน
หนองนกเขาฝ]\งซ�าย บริเวณ
ถนนเทศบาล 33/4 
ซอย 3



100,000 100,000
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200,000 200,000

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 4 บ�านใหม�
คลองปูน บริเวณบ�านใหม�
คลองปูน ซอย 3 
(แยกสุดซอย)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 6  บ�านชาติ
เจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14
เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2



100,000 100,000
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100,000 100,000

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 8  บ�าน
รัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณ
แยกถนนสระแก�ว
ซอยข�างอู�ประธานยอง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการขยายเขตจําหน�าย
ระบบน้ําประปาภายในเขต
เทศบาลเมืองสระแก�ว 
ชุมชนเมืองย�อยที่ 9  บ�าน
หลังสุขศาลา บริเวณถนน
เทศบาล 19 ซอย 1
ซอยบ�านนายนิพล ติระวัฒน=



500,000 500,000

300,000 300,000
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4,000,000

30,000

งบรายจ+ายอื่น

โครงการติดตั้งไฟฟQาแสงสว�าง
สวนสาธารณะสระแก�ว-สระ
ขวัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

โครงการปรับปรุงซ�อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง

โครงการก�อสร�างอาคาร
ผู�สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก�ว

4,000,000

อาคารต�าง ๆ

ค�าจ�างที่ปรึกษา 30,000

รายจ+ายอื่น รายจ�ายอื่น



400,000 400,000

50,000 50,000

-208-

25,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

งบเงินอุดหนุน

โครงการปQองกันและแก�ไข
ป]ญหายาเสพติดประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพระราชดําริด�าน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส�วนราชการ

เงินอุดหนุน

25,000

โครงการศูนย=ปฏิบัติการร�วม
ในการช�วยเหลือประชาชน
ขององค=กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นระดับอําเภอเมือง
สระแก�ว จังหวัดสระแก�ว



844,000 844,000

9,088,000 9,088,000
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164,000 3,585,000 33,022,900 6,527,300 62,660,500 179,801,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ+าย

รวม 31,953,000 8,764,400 6,417,100 26,707,300

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เมืองสระแก�ว

เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
วัดสระแก�ว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ+าย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงาน
การพาณิชย�

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

แผนงาน
สร�างความ
เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน



1. กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

2. การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่งเทศบาลเมืองสระแก้ว

 อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ส่วนท่ี 3
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ

เทศบาลเมืองสระแก้ว



2559
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2560 2561
1. หมวดดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 9,550,247.00 9,115,128.50 9,575,242.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายรับจริง
รายรับ

7.37 5.94 5.93
2,347,733.00 1,923,056.00 1,548,729.00

0.00 0.00 0.00
0.000.000.00

2. งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและ 887,979.00 842,310.00 1,121,386.00
    ค่ำจ้ำงช่ัวครำว

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) 5,787,168.23 6,563,131.77 6,637,050.79

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายจ่ายจริง
2559 2560 2561

3. งบด ำเนินกำร (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและ 907,468.46 986,413.86 859,016.95
   วัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)

1. งบกลำง 3,160,349.74 2,961,774.19 2,872,075.30

รวมรายจ่าย 10,742,965.43 11,353,629.82 11,534,279.04
6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0.00 0.00 0

4. งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง) 0.00 0.00 44,750.00

2. หมวดดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร
3. หมวดก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด
4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดเงินรำยได้อ่ืน

17,538,922.21 17,692,827.72

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

5,729,268.23

รายจ่าย

รวมรายรับ 17,627,255.60
6,500,731.77 6,568,850.79



บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 18,802,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,302,000 บาท

ก าไรจ าหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,000,000
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 2,000,000

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร รวม 1,000
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จ านวน 1,000

ดอกเบ้ียรับจ าน า รวม 10,300,000
ดอกเบ้ียรับจ าน า จ านวน 10,300,000

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000
รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,000

รายได้อ่ืน  เป็นเงิน 6,500,000 บาท
เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน 30% จ านวน 1,950,000
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน 3,250,000
บ าเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จ านวน 1,300,000



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  13,840,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 13,840,000  บาท
งบบุคลากร รวม 1,360,000    บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,360,000    บาท
เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 60,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำลเดือนละ 
5,000 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประจ ำต ำแหน่งพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ ำนวน 1,300,000     บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงประจ ำสถำนธนำนุบำล และเงินปรับปรุง
หรือเล่ือนข้ันของลูกจ้ำงประจ ำ

งบด าเนินงาน รวม 1,112,800    บาท
ค่าตอบแทน รวม 626,800      บาท
ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ ำนวน 16,800         บำท

เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงให้แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์หลุด วันละ 200 บาท ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี

มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551 เร่ือง กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ และกำรเบิกจ่ำย
ค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ ำนวน 48,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพำหนะเหมำจ่ำยนำยกเทศมนตรี ในอัตรำท่ีก ำหนดเดือน
ละ 4,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18
ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2550  เร่ือง กำรปรับอัตรำค่ำพำหนะเหมำจ่ำยผู้
บริหำรท้องถ่ิน และค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว จ ำนวน 50,000         บำท
เพ่ือส ำหรับจ่ำยให้พนักงำนสถำนธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
กำรครองชีพช่ัวครำวได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ .ส.ท. ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนสถำนธนำนุบำล (ฉบับท่ี 5)
พ.ศ. 2558 
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว



เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี จ ำนวน 100,000       บำท
เพ่ือส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล ในอัตรำ
เดือนละ 3,000 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 18
 ลงวันท่ี 15 มกรำคม 2550 เร่ือง กำรปรับอัตรำค่ำพำหนะเหมำจ่ำย
ผู้บริหำรท้องถ่ินและค่ำตอบแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยให้
ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำร วันละ 100 บำท ตำมหนังสือส ำนักงำน 
จ.ส.ท.ท่ี 0801.5/ว 897 ลงวันท่ี 31 กรกฎำคม 2549 เร่ือง กำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้ตรวจกำรสถำนธนำนุบำล และจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีตรวจทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1509 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2551
เร่ือง กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบทรัพย์รับจ ำน ำท่ีเก็บรักษำ
และกำรเบิกจ่ำยค่ำเบ้ียเล้ียงในวันจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำ

เงินสมทบเงินสะสม จ ำนวน 130,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล 10% 
ของค่ำจ้ำงประจ ำ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ ำนวน 40,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่บุตรของพนักงำนสถำน
ธนำนุบำลท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 10,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล ท่ีมีสิทธิเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบส ำนักงำน จ .ส.ท. ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำน
สถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ ำนวน 100,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
ท่ีมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลได้ตำมระเบียบฯ

ค่าอาหาร จ ำนวน 132,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรประจ ำวันท ำกำรให้แก่พนักงำนสถำนธนำนุบำล
วันละ 100 บำท ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำ
อำหำรประจ ำวันท ำกำรของพนักงำนสถำนธนำนุบำล พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 245,000      บาท
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ ำนวน 40,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพำหนะ ค่ำเบ้ียเล้ียง และค่ำเช่ำท่ีพักให้แก่พนักงำนสถำน
ธนำนุบำลท่ีเดินทำงไปรำชกำร
โครงการวันท่ีระลึกการก่อต้ังสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง จ ำนวน 9,000           บำท
ส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถำนธนำนุบำล ในวันท่ี
12 พฤษภำคม ของทุกปี
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- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว
  หน้ำ 347 ล ำดับท่ี 1

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 94,000        บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 60,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรับใช้ต่ำงๆ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ของสถำนธนำนุบำล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ ำนวน 1,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำต่อใบอนุญำตต้ังโรงรับจ ำน ำของสถำนธนำนุบำล
ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย จ ำนวน 10,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประกันอัคคีภัยสถำนธนำนุบำล
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ ำนวน 10,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ค่าวารสาร จ ำนวน 3,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรต่ำงๆ ของสถำนธนำนุบำล
ค่าสอบบัญชี จ ำนวน 10,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตรวจสอบบัญชีให้แก่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ส.จ.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 524 ลงวันท่ี 21 มีนำคม
2557 เร่ือง ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชีของสถำนธนำนุบำลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,000          บาท
ค่ารับรอง จ ำนวน 2,000           บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยรับรองผู้มำเย่ียมเยือนสถำนธนำนุบำล

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000      บาท
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ ำนวน 100,000       บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ ของสถำน
ธนำนุบำล เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้งำน
ได้อย่ำงปกติ

ค่าวัสดุ รวม 124,000      บาท
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 30,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 
ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 3,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 5,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี
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วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 5,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1,000           บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง ประเภทต่ำงๆ ส ำหรับยำนพำหนะ
และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงในกำรปฏิบัติงำน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 80,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 117,000      บาท
ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 85,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนธนำนุบำล
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 15,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสถำนธนำนุบำล
ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 13,000         บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโทรศัพท์และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตของสถำนธนำนุบำล
ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 4,000           บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรจัดส่งหนังสือหรือเอกสำรต่ำงๆ ของ
สถำนธนำนุบำล

งบลงทุน รวม 69,000        บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000        บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 69,000         บาท

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนับธนบัตร จ านวน  53,000  บาท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองนับธนบัตร แบบต้ังโต๊ะ  จ ำนวน 1 เคร่ือง
- โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
  ของส ำนักงบประมำณ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว
  หน้ำ 362 ล ำดับท่ี 2
โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ จ านวน  16,000  บาท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำนแบบมีล้อ จ ำนวน 4 ตัว
- เน่ืองจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  
  จึงต้ังจ่ำยตำมรำคำท้องถ่ิน  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองสระแก้ว
  หน้ำ 362 ล ำดับท่ี 2
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 6,568,200    บาท
รายจ่ายอ่ืน รวม 6,568,200    บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ จ ำนวน 68,200         บำท

ส ำหรับจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน จ.ส.ท
เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน 30% จ ำนวน 1,950,000     บำท

เพ่ือจ่ำยให้แก่เทศบำลเมืองสระแก้วน ำไปท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน
ต้ังจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ ำนวน 3,250,000     บำท
เพ่ือจัดสรรเป็นทุนด ำเนินกำรของสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไร
สุทธิของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

บ าเหน็จรางวัล 20% จ ำนวน 1,300,000     บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จรำงวัล ให้ส ำนักงำน จ.ส.ท. จังหวัด เทศบำล
และพนักงำนสถำนธนำนุบำล ต้ังจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562

งบกลาง รวม 4,730,000    บาท
งบกลาง รวม 4,730,000    บาท
ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคาร จ ำนวน 3,000,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชี และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 
เก่ียวกับเงินเบิกเกินบัญชี

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จ ำนวน 230,000       บำท
เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน
ธนำนุบำลในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ในปีท่ีล่วงมำ ตำมระเบียบ
ส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยสวัสดิกำรหลังพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนสถำน
ธนำนุบำล พ.ศ. 2554

เงินช าระดอกเบ้ียเงินกู้ จ ำนวน 1,500,000     บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน ปีท่ี 1
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ค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ธนาคาร 0 0
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 0 0
เงินช าระดอกเบ้ียเงินกู้ 3,000,000 3,000,000
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,300,000 1,300,000
ค่าเช่าบ้าน 0 0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0
ค่าพาหนะเหมาจ่าย 48,000 48,000
เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 0 0
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 50,000 50,000
เงินสมทบเงินสะสม 0 0
ค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุด 16,800 16,800
ค่าอาหาร 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0
รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 245,000 245,000
     โครงการจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกสถานธนานุบาล 0 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000 2,000

งบกลาง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)งบบุคลาการ

ค่าตอบแทน

งบกลาง

งบด าเนินงาน



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์ รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุส านักงาน 0 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 0 0

ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล 0 0

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0

ค่าบริการไปรษณีย์ 85,000 85,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

     โครงการจัดซ้ือเคร่ืองนับธนบัตร 53,000 53,000

     โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ 16,000 16,000

ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล  50% 0 0

เงินบ าเหน็จรางวัล  20% 68,200 68,200

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 0 0

เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน  30% 0 0

3,000,000 1,979,000 4,979,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
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รวม

รายจ่ายอ่ืนงบรายจ่ายอ่ืน

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค



2561
410000
762500

0
      30,000.00
1,202,500.00

งบกลาง 25,968.00 21,318.00
รวมรายจ่าย 971,289.64 1,029,650.10

งบด าเนินงาน 685,611.64 622,197.10
งบลงทุน 0.00 0.00

2559 2560
งบบุคลากร 259,710.00 386,135.00

รายจ่าย

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายจ่ายจริง

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00
รวมรายรับ 1,071,320.40 1,051,283.23 1,202,500.00

ดอกเบ้ีย 0.00 0.00 0.00
รัฐบาลอุดหนุน 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการอ่ืนๆ 1,280.40 695.23 60,000.00
งบท่ัวไปช่วยเหลือ 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,010,040.00 990,588.00 1,082,500.00
ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00

ค่าเช่าทรัพย์สินอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00
ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 60,000.00 60,000.00 60,000.00

2559 2560 2561
หมวดรายได้

รายรับ
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รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

รายรับจริง



บาท
บาท
บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 1,381,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,381,000 บาท

ค่าบริการสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า จ านวน 60,000
ค่าบริการสถานีขนส่ง จ านวน 1,311,000
ค่าบริการอ่ืน ๆ จ านวน 10,000



ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน  1,381,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 

งบเฉพาะกิจการ รวม 1,381,000  บาท
งบบุคลากร รวม 530,000    บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 530,000    บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ ำนวน 470,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำนจ้ำงท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดสระแก้ว

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ ำนวน 60,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ืมต่ำงๆ และเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว

งบด าเนินงาน รวม 821,000    บาท
ค่าตอบแทน รวม 273,000    บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . จ ำนวน 500           บำท

เพ่ือจ่ำยเเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รำงวันประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง

ค่าเบ้ียประชุม จ ำนวน 1,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำม
บทบัญญัติแห่งกฏหมำยท่ีมีสิทธิได้รับตำมพระรำชกฤษฏีกำเบ้ียประชุม
กรรมกำร พ.ศ. 2523

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ ำนวน 271,500     บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำง ท่ีมีค ำส่ังให้ปฏิบัติ
งำนนอกเวลำรำชกำร

ค่าใช้สอย รวม 266,000    บาท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ ำนวน 246,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบ้ียประกัน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรต่ำงๆ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 5,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำรต่ำงๆ 
(ค่ำน้ ำด่ืม กำแฟ ผ้ำเย็น ฯลฯ) เทศกำลวันข้ึนปีใหม่ วันสงกรำนต์ เป็นต้น 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการถ่ายโอนบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว



ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 15,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  

ค่าวัสดุ รวม 100,000    บาท
วัสดุส านักงาน จ ำนวน 15,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ กระดำษ 
ตรำยำง สมุด แฟ้ม น้ ำด่ืมส ำหรับประชำชน ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 20,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ ฯลฯ  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 10,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแปรง  ไม้กวำด  ถ้วยชำม  ช้อนส้อม  สบู่ 
ผงซักฟอก ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้าง จ ำนวน 20,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำงๆ ท่อต่ำงๆ สี ฯลฯ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุการเกษตร จ ำนวน 20,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เคร่ืองมือ
เก่ียวกับกำรเกษตร ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000         บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระดำษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขำวด ำท่ีได้จำกกำรล้ำง อัด
ขยำย ขำต้ังกล้อง ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10,000       บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีเข้ำรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 182,000    บาท
ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 130,000     บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 40,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสถำนนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 12,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นโทรศัพท์และค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตของสถำนีขนส่งผู้โดยสำร
จังหวัดสระแก้ว
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งบกลาง รวม 30,000      บาท
งบกลาง รวม 30,000      บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 30,000       บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสบทบเข้ำกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดสระแก้ว
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แผนงาน
การพาณิชย์

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 30,000 30,000

เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 470,000 470,000

(ฝ่ายประจ า) เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . 500 500

ค่าเบ้ียประชุม 1,000 1,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 271,500 271,500

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 246,000 246,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 5,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 15,000

วัสดุส านักงาน 15,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 130,000 130,000

ค่าน้ าประปา 40,000 40,000

ค่าโทรศัพท์ 12,000 12,000

1,381,000 1,381,000
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รวม

ค่าใช้สอย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบบุคลาการ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

งบด าเนินงาน



ภาคผนวก


